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„ Örök mindenható Isten, kinek hatalmát ég és 
föld hirdeti. 

Ki mennyei jóságát égen és földön kiterjeszti. 

Téged alázattal kérünk, hogy legyél oltalmunk 
és segítségünk,  

fáradságos munkálkodásunkban. 

Minden testi és lelki veszélyt, véletlent  

és készületlen halált távoztass el tőlünk, 

hogy téged jó cselekedetünkkel dicsőíthessünk. 

Kérünk téged szerencsés le és felszállásunkért.”1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bányászima az 1910-es évekből. 1969-ben gyűjtötték, a vájár tanulókból alakult, „Geológiai Érdeklődési Kör" 

tagjai, Bánszálláson.  
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 „Sine praeteritis futura nulla.” 

„Múlt nélkül nincs jövő.” 

 

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

történt és az utolsó szénbánya bezárása pedig 1973-ban. 

Amint látni fogjuk 1888. év előtt is történtek itt a környéken szénkutatások, bányanyitások, 
azonban ezek csak áttételesen köthetők Sajószentpéterhez. A borsodi szénbányászat kezdetei-

ről egy külön fejezet szól majd. 

Úgy vélem, hogy 1888 az az év, amikor a történetet indítani kell és érdemes. 

A bányászati középiskolás éveket is ide számítva, – a mai napig, immár – 56 év köt a 
szénbányászathoz, ezért kutatom a borsodi régmúlt dolgokat is… 

Sajószentpéter nemcsak a bányászat miatt kapcsolódott hozzám és a családunkhoz, hanem a 

vasút okán is.  

Dédnagyapám, Magyar „Tőkés” Bálint, eredendően dubicsányi volt, de a gyerekek születési 
anyakönyvi bizonyítványai alapján, 1891-ben bizonyosan Sajószentpéteren éltek. Itt született 
a harmadik fiú, Bálint.  

Dédnagyapám 1896. augusztus 16-án, 36 éves korában, került a vasúthoz, miután a jelentke-

zését az „új miskolczi osztálymérnökség” támogatta. Addig a családi földeken gazdálkodott, 
1882-re töltötte le katonaéveit, gyalogosként a miskolci 10. honvéd gyalogezredben, leszere-

léskor a rangja, szakaszvezető. 1891-ben helyezték tartalékba, a 31. számú népfelkelő járás-

ban. A vasútnál a véglegesítése 1897. 07. 12. történt meg 250 korona éves fizetéssel, amely-

hez 60 korona lakbértámogatás is járt, ekkor mozgó pályaőr, IV/2. vasúti osztályba sorolva.
2
 

Sok helyen szolgált, ment és költözött vele a család is. Így aztán a borsodi és a gömöri vas-

utak számos pontján szolgált, de a miskolci igazgatósághoz tartozó egyéb területeken is.
3
  

Nyugdíjas éveit aztán már Bánrévén élte. A család összes férfitagja, a fiúk, vasutasok lesznek 

majd. 

A legkisebb fiú, aki szintén vasutas, Magyar „Tőkés” István MÁV segédtiszt, azonban innen 

Sajószentpéterről nősül, itt vásárolnak házat és az 1970-es évekig, amikor Budapestre költöz-

nek, itt is élnek. Számomra ez az első kapcsolat a településsel. 

Aztán jön majd a bányászattal való és így Sajószentpéterrel is a további kapcsolat. Az 

1965-ben kezdett bányászati szakközépiskola, még Berentén, 1966-tól már a Kazincbarcikán 

működő, Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, bányászati tagozata.
4
 Az oktatási 

                                                           
2
 Ez majd az előléptetésekkel és átsorolásokkal 1916-ban már 1000+240 korona éves fizetés. 

3
 1896 Dubicsány (Miskolc – Bánréve vasútvonal), 1899 Ipolyság, majd Szalatnya (Csata – Ipolyság – Korpona 

– Zólyom vasútvonal), 1902 Rozsnyó (Bánréve – Dobsina vasútvonal), 1903 Kál (Kál – Kápolna–Kisújszállás-

vasútvonal), 1904 Kisújszállás (Kál – Kápolna–Kisújszállás-vasútvonal), 1906 Rimaszombat (Feled–
Rimaszombat–Tiszolc vasútvonal), 1907 Likér (Feled–Rimaszombat–Tiszolc vasútvonal). 
4
 Korábban évekig Berentén működött az általános iskola épületében. 1962-től évfolyamonként 2 gimnáziumi 

osztály, 1964-től már 2 szakközépiskolai osztály és 2 gimnáziumi osztály évfolyamonként! Rónaföldi Zoltán: 
Szakközépiskolások a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskolában 
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rend akkor a 4 + 2 típus, azaz 4 nap elméleti és heti két teljes nap szakmai oktatás. A második 
évünkben a heti két napos gyakorlat – kedd és csütörtök – a Sajószentpéter II. aknai, mint 

tanbányai műhelyekben és magában a bányában volt. Kiváló oktatók: Csanálosi Elemér, 
Szolyák István, Gyenes János és még sokan mások… A gimnáziumba és a szakközépiskolai 
osztályokba is – több is volt, közgazdasági, ipari csőszerelői, bányászati  – sok 

sajószentpéteri és környékbeli iskolatársunk, osztálytársunk volt. 

Aztán a sajószentpéteri bányák bezárásai után az akkor még aktív bányász-gárda tovább 
folytatta a Bükkaljai Bányaüzemnél, Kazincbarcikán és Berentén. Nagyon sok jó munkatár-

sam került ki közülük, mind a fizikai, mind a műszaki és egyéb területekről. 

Az egyetem után, 1975 nyarától álltam munkába a Borsodi Szénbányák, Szuhavölgyi 
Bányaüzem, Szeles III. aknán, mint beosztott mérnök.  

                                                                                                                                                                                                                         

Amikor a sajószentpéteri szénbányászatról írunk, akkor rá kell világítanunk azokra a 
történelmi, gazdasági, technikai témákra is, amelyek ezt a tevékenységet itt is létrehozták.  

Az, hogy a föld mélyén itt van a szén, ez egy földtanai, földtörténeti adottság. Ennek a szén-

nek a létrejötte sem egyszerű történés. 

Az azonban, hogy ez bányászásra kerül ennél már sokkal több, bonyolult társadalmi, techni-

kai, történelmi folyamatok eredménye. 

  

Néhány gondolat ezek után a településről, mert nagyon hosszú ideig a borsodi szénbá-
nyászat egy meghatározó helye és központja is volt. Időnként járási székhely, annak minden 
jellegzetes vonásával. 

 

 „ Sajószentpéter az Északi-középhegység Borsodi-völgymedencéjében fekszik Kazinc-

barcika és Miskolc városok között. Területén találkozik a 26-os és 27-es főút. 2019-es hivata-

los adatok (KSH) szerint területnagysága 3485 hektár, népességszáma 11.185 fő volt. 

A város területe már az őskorban is lakott volt, erről tanúskodnak az 1982-ben végzett ásatá-
sok (Nagykorcsolyás lelőhely) és az akkor talált leletek is. A feltárások bebizonyították, hogy 
Kr.e. 130000 és 30000 év között már éltek a környéken Neander-völgyi emberek. Különböző 
feltárások alkalmával a régészek a felső paleolit korszakból származó Gravetti kultúra élette-

rére is rátaláltak. Emellett kimutatható az alföldi vonaldíszes kultúra, a bükki kultúra, a ba-

deni kultúra és a kyjatice kultúra jelenléte, valamint a település környékén megtalálható a 
vaskori szkíták, császárkori germánok, kelták és a népvándorlás kori avarok leletanyaga is. A 
község a mai területén már biztosan fennállott az Árpád-korban. 

Első írásos említése a XIII. századból való. Az 1281-ben kiadott oklevél magyarul említi 
Senthpeter települést és megnevezi a város kisebb vízfolyását a Negewnpotaka-t, azaz a Nyö-
gő-patakot is. A települést latinul villa Sancti Petri-nek nevezték, mivel nevét az itt épült és 
Szent Péter tiszteletére emelt templomáról kapta. Eleinte királyi birtokként tartották számon, 
majd 1438-ban Habsburg Albert király a Pálóczi-családnak adományozta a mezővárost. A 
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város birtokosa, Pálóczi Antal a mohácsi csatában életét vesztette, s birtokait a Perényiek 
kapták meg. A város birtoklás történetében fontos még megemlíteni a Szentpéteri Merth csa-

ládot és a Jászy családot is. A XVII. századtól a Rákóczi-család kezébe került Sajószentpéter 
mezőváros, de birtokokat szereztek még a Senyey és a Lórántffy-család tagjai is. 

A településnek jó nevű iskolái voltak, amit a nagynevű prédikátoroknak és tanítóknak, mint 
Szikszai Fabricius Balázs és Thury Farkas Pál (1561-től városunk lelkésze, a korai reformá-
ció nagy alakja) köszönhetünk. A XIV. században épült, gótikus stílusjegyeket viselő katolikus 
templomot Szent Péternek szentelték fel, majd az egyre erősödő protestáns fejedelmek idején 
megerősödő református egyház kapta meg a templomot. Bár a XVIII. században átépítették, 
gótikus jellege mégis megmaradt. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok 
rendje adomány és vásárlás útján Sajószentpéteren is szerezett birtokokat, elsősorban szőlő-
ket, de például nemesi udvarházakat is. Bár az erről szóló oklevelek elvesztek, felsorolásuk 
egy középkori könyvben (Zöld kódex) fennmaradt. 

A rohamosan fejlődő város a XIV. és a XV. századra Borsod vármegye központja lett. Itt tar-

tották a nádori közgyűléseket és a vármegye törvényszékét is. Hunyadi János kormányzó a 
Péter- és Pál-napi vásárhoz két újabb vásárkiváltságot adományozott a településnek, melyek 
leginkább a szőlőhöz köthetők. Ahogy Miskolc város felemelkedése elkezdődött, úgy hanyat-

lott Sajószentpéter jelentősége is. A Zsigmond halála után erősödő huszita mozgalom me-

gyénkben is egyre komolyabb veszélyt és pusztítást jelentett, ezért lett a védettebb Miskolc 
városa a vidék központja. Hunyadi Mátyás uralkodása rövid, nyugalmasabb időszakot jelen-

tett településünk életében. A mohácsi csatavesztés után ismét hanyatlásnak indult városunk. A 
környéken lévő várak egy ideig ellenálltak a török támadásoknak, de 1544-ben, mikor Fülek 
vára is elesett, lényegében megnyitotta a törökök előtt az utat a Sajó-völgy felé. A törökök 
fosztogatták a várost, lakosait rabságba taszították. 

A Rákóczi-szabadságharcban résztvevő Szentpéteri Imre (Borsod vármegye alispánja, a szat-

mári béke egyik aláírója), a fejedelem seregében a brigadérosi (ma dandártábornok) rangot 
is megkapta. 1707 februárjában maga II. Rákóczi Ferenc is megszállt a városban. Szentpéteri 
Imre 1725 körül hunyt el, az ő leszármazottjaival házasságra lépve került a településre Ragá-
lyi István és Lossonczy Károly, akiknek leszármazottai a Szirmayak, a Pilta és a Máriássy 
családdal együtt lettek jelentős birtokosok a településen. Megemlíthető még az Ónody család 
is, akinek birtokai a Jászy családtól származtak és Dusnokon építettek ki maguknak kúriát és 
majorságot. A család leghíresebb, vagy talán inkább leghírhedtebb tagja Nemes Ónody And-

rás, más néven Angyal Bandi volt, aki 1760-ban Sajószentpéteren született, mint utolsó le-

származott. Ő az úri betyárság sajószentpéteri képviselője, aki nem a szegénység miatt válasz-

totta ezt az életmódot, hanem a kalandvágy miatt. A romantika korszakának hőse imádta a 
szép lovakat elkötni és a csinos nőket elcsábítani. 

Az 1831-es kolerajárvány sajnos városunkat sem kímélte. Mint másutt, itt is utazók terjesztet-

ték, áldozatai pedig főként az idősebbek és a gyerekek közül kerültek ki. Malker Károly járási 
sebészorvos és Krajnyik Ignác segédorvosnak köszönhetően ma már tudjuk, hogy településünk 
63 lakója kapta el a gyilkos kórt. 

A hazai szénbányászat felfutása a szénigény megnövekedése miatt az 1840-es évek végén in-

dult meg. A térség szénkitermelésének előmozdítása végett Sajószentpéteren is építettek vas-
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utat, így bekapcsolódhatott az országos vérkeringésbe.  Az 1894-ben telepített Alfréd aknát a 
Magyar Általános Kőszénbánya RT minden berendezésével és tartozékával, sőt a Sajószentpé-
ter állomáshoz vezető rendes vágányú vasúttal együtt megvásárolta gróf Szirmaytól.

5
  1895-

ben a társulat megalapította a Hazai Üvegipar Részvénytársaságot a kitermelt szén helybeli 
felhasználása miatt. Ez a két iparág határozta meg városunk XX. századi történelmét és ebben 
a két iparágban talált a lakosság nagyrésze munkát magának. Mára a bányákat és az üveg-

gyárat is végleg bezárták. 

Lévay József, városunk nagy szülötte már a negyvenes évek mozgalmaiban került az irodalmi 
élet sodrába, s a szabadságharcot Szemere Bertalan oldalán, mint a belügyminisztérium tiszt-

viselője élte át. 1865-től a főispán főjegyzővé nevezte ki, majd 1895-ben Borsod vármegye 
alispánja lett. Költőként korának népszerű és elismert művésze volt, akit Miskolc és Sajó-
szentpéter városok is díszpolgárrá avattak. A költő egykori lakóházában jelenleg emlékmúze-

um működik. A XX. században jelentős művészek, képzőművészek köthetők településünkhöz: 
Barczi Pál, Feledy Gyula, Mezey István festő- és grafikusművészek, Demeter István pap-költő 
és festő. Városunk szülötte volt Pécsi Sándor, a korszak magyar mozijának és színpadának 

kivételes tehetségű alakja is.”6
 

 

„Sajó – Szent – Péter 

  nagyközség Borsod vármegye szentpéteri j[árás].-ban, (1891) 3377 magyar lak[os], a 

járási szolgabírói hivatal széke, járásbírósággal és adóhivatallal; van vasúti állomása, posta- 

és táviróhivatala és postatakarékpénztára.”7
 

 

„ Sajószentpéter, nagyk[özség] Borsod, Gömör és Kishont egyes[ült] v[ár]m[egye] 
5140 lak[os]. A zsidó hitközséget 1780 körül alapították a Bródy, Czinner, Kohn, Rosenthal, 
Groszmann és Weisz családok, amely családok utódai később is a hitközség élén állottak és 
ma is résztvesznek a vezetésében. Az első rabbi Pápai Farkas volt, aki 1792. született Pápán, 
míg halálának éve és helye ismeretlen. Azidőben a zsidók még az elkülönített ghettóban éltek 
és így a hitközségi élet kifejlesztésében is gátolva voltak. Csak 1848 után, amidőn a zsidók 
szabadabb mozgást nyertek, vette kezdetét az intenzív közösségi munka. Rendes imaházat épí-
tettek és hozzáfogtak egyéb intézmények létesítéséhez. 1868-ban megalakult a Chevra Kadi-

sa,
8
 amely ma Mogyorós Simon vezetésével működik, és 71 tagot számlál. Ugyanakkor létre-

hozták az izr[aelita] elemi népiskolát. Itt már kezdettől fogva magyar volt a tanítási nyelv. 

                                                           
5
 Ezek a következő fejezetekben természetesen pontosan leírásra kerülnek. 

6
 Sajószentpéteri Lokálpatrióták Egyesülete http://www.sple.hu/varos-tortenet/ 

7
 Pallas nagylexikona 

8
 (Chevra Kadisa → Szent egylet. A zsidóság egyik legősibb intézménye, amelynek gyökere a Talmud koráig 

nyúlik. Fő feladata a halottak eltakarítása a hagyományos szokások szerint. Ennek megfelelően a temető a C. 
tulajdona és a temetésekre vonatkozó eljárások az Ő hatáskörébe tartoznak. De a kegyelet rendszerint még nem 
meríti ki munkakörét, mert legtöbbször betegeket és szegényeket is támogat, nagyobb hitközségekben általános 
kultúrtörekvéseket is. Olyan fontosnak tartották a C. intézményét, hogy létesítését az érvényben levő vallástör-

vények írják elő és működését a Sulchan Áruch szabályozta. Minden hitközség vallásos kötelessége, hogy alaku-

lása után alakítsa meg mindjárt a C-t is. Magyarországon sok C. évszázados múltra, tekinthet, a legnagyobb a 
Pesti Izr. Hitközség keretében működő, amely széleskörű filantrópiát is művel. A C. kötelékébe való felvétel 
ünnepélyes formák között megy végbe. 

http://www.sple.hu/varos-tortenet/
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Jelenleg 95 tanulója van, a tantestület tagjai: Sebesné Weisz Mária és Freistadt Lajos világi 
tanítók, valamint Rosenberg Jakab hitoktató. Gyors egymásutánban új jótékonysági egyesüle-

tek keletkeztek. 1868. Gemilusz Chaszodim,
9
 1869. Nőegylet, 1884 Éc-Chajim

10
 és 1885 Ko-

maegylet. Mindezen egyesületek ma is működnek és hasznos tevékenységet fejtenek ki a jóté-
konyság terén. Ekkor a S[ajószentpéter]-i hitközség már a jelentékenyebbek közé tartozott s 
az első zsidó kongresszuson is képviseltette magát Czinner Benjámin által. A hitközség legvi-

rágzóbb korszaka Bródy Miksa 25 évi elnökségének idejében volt (1893-1918). 1900-ban mo-

dern templomot építtetett és megfelelő hajlékhoz juttatta a többi intézményeket is. Kiváló ér-

demeket szereztek még a hitközség felvirágoztatása körül végzett munkásságukkal: Czinner 
Jakab, Braun Vilmos és Mezei Mór. A hitközség anyagi és erkölcsi támogatója volt még 
Bródy Salamon veje, lovag Léderer Sándor budapesti lakos. A S[ajószentpéter]-i zsidók a 
háború alatt is tanújelét adták jótékonyságuknak. Sokban hozzájárultak az ott felállított kise-

gítő kórház fentartásához, úgyszintén vendégszeretettel fogadták a menekülteket. A hadsereg-

ben 67-en szolgáltak, akik közül 11 hősi halált halt. 1918-ban a vallásismeret és a hithűség 
kimélyítése végett Talmud-Tórát alapítottak. A háború előtt különböző alapítványok voltak a 
postai takarékban elhelyezve, amelyek azonban a korona leromlása folytán elértéktelenedtek. 
A hitközség az orthodoxia kebelébe tartozik. Lélekszáma 620, családszám 120, adófizető tag 
132. Foglalkozásuk: 46 kereskedő, 2 nagykereskedő, 30 iparos, 5 köztisztviselő, 5 munkás, 4 
orvos, 4 gazdálkodó, 3 más szabadpályán, 2 tanító, 1 magánzó és 27 egyéb. 8 közadakozásból 
él. Évi költségvetés 20,000 pengő, amely összegből 3000 pengő filantrópikus ÓB szociális 
célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Kápolna, László, Radostyán, Parasznya, 
Kandó, Varbó, Alacska, Berente, Kazinc, Baruka,11

 Vadna, Dubicsány, Nagybarca, 
Bánhorvát, Bánfalva, Mályinka, Tardona, Tapolcsány, Dédes, Visnyó, Szilvásvárad. Egyes 
tagoknak az ipar és a közgazdaság terén is fontos szerepük van: Princz Mór felerészben a 
Kazinczi Gazdasági Kőszénbánya tulajdonosa, Weisz Ferenc részese a Berentei Kőszénbánya 
Vállalatnak és Waldmann József a Disznóshorvátinak. Kun Géza a 700 holdas Dadányi-
birtok és Stein Márton az 500 holdas Aladár-birtok bérlője. A mai vezetőség a következő: 
Grünfeld Henrik főrabbi, Heimlich Jenő elnök, Mogyorós Simon alelnök, Fogel József pénz-

tárnok, Salamon Mór gondnok, Groszmann Lajos ellenőr, Princz Mór. Kőnigstein Adolf, 
Hartmann József, Klein Dezső előljárósági tagok és Krausz Mór, jegyző.”12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Jótékonysági egyesület, az elesettek, a szegények… támogatására. 

10
 Az élet fája. A Tóra tanulmányozására létrehozott egyesület. 

11
 Természetesen Barcika 

12
 Magyar Zsidó Lexikon, 1929.  
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Ezek után, mielőtt nekifognánk a sajószentpéteri szénbányászat leírásának, meg kell 
tennünk még egy kis kitérőt!  

A korszak ismertetése, a szénbányászatot inspiráló tényezők vázlatos számbavétele szükséges 
ahhoz, hogy a későbbi dolgok mind, nagyjából a helyükre kerülhessenek. Ez a néhány oldal 
csak egy vázlatos leírás, többre nem vállalkozhatunk, de nem is szükséges, a lényegre rámuta-

tunk. A könyv további fejezeteiben aztán, ha szükséges, részleteiben is ismertetjük ezeket. 

Amikor hazánkban, a reformkorban, azaz a XIX. század elején, országos törekvéssé 
növekedett a Habsburgoktól való politikai és gazdasági függetlenség valamilyen szintű meg-

valósítása, a félgyarmati státusú Magyarország elkezdte akkor még csak lassú fejlődését, fel-

emelkedését.  

Erre az 1848-49-es események mindkét fél számára sok-sok tanulságot hordoztak, amely majd 
csak az 1867-es kiegyezéssel zárul le.  

Ekkortól viszont a hazai ipar, bányászat, kohászat, közlekedés, de a mezőgazdálkodás is óriási 
fejlődésnek indult. Az első világháborúig tartó „boldog békeévek” korszakban az addig feu-

dálisan-agrár Magyarország, óriásit lépett előre.  

A mezőgazdaság nagy része megmaradt az arisztokrácia tulajdonában, a földbirtokok kezelé-
se, művelése, az állattartás azonban már az európai normákat igyekezett másolni.  

Az ipar, a kohászat, bányászat terén is sok gazdag arisztokrata tevékenykedett, de itt inkább 
érezhető volt polgárság hatása. A hazai alapanyagoknak, munkaerőnek, a kiiskolázott, művelt 
szakembereknek nagy lett a becsülete. 

Ugyanez igaz volt az olyan feltörekvő ágazatokra is, mint a szállítás, amely a MÁV révén a 
legnagyobb foglalkoztató lett az országban. Azon túl a vasút is tovább inspirálta a tudományt, 
a technikát újabb és újabb megoldásokra. 

A vasutak létrejöttét alapvetően a bányászati, kohászati, erdő- és mezőgazdasági ágazatok 
termelésének felfutása tette szükségessé. Ezek XIX. századi kezdeteinek ismerete nélkül a 
helyzet értékelhetetlen. 

A Felvidék és benne főleg Gömör vármegye az akkori kohászat-bányászat egyik nagy hazai 

központja. Aztán majd ehhez felzárkóznak a borsodi és nógrádi térségek is, főként a vaskohá-
szat, a szénbányászat, és az ércbányászat révén. 

 

„…Mi gömöriek szeretjük szűkebb hazánkat „Kis-Magyarországnak" nevezni, mert a 
mi kincsek hazánk egyes vidékein elszórva találhatók, azok mind megvannak nálunk – kicsi-

ben…”13
 

 

Amikor az ipari forradalom hatásai hazánkat is elérték és széles látókörű személyisé-
gek rádöbbentek, hogy az országunk csak az agráriumból nem lesz képes fejlett európai nem-

                                                           
13

 Gróf Andrássy Géza  
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zetté válni, akkor elkezdődtek az előzőeknél sokkal komolyabb, nagyobb léptékű iparosítási 
folyamatok. 

Mindezek a reformkor elejére tehetők nagyon leegyszerűsített formában.  

Ezek élén a kohászat és a bányászat állt, mint két, egymástól elválaszthatatlan, egymást fejlő-
désre indukáló szakterület. Amikor az egyszerű nyersvasak már technikailag nem állták ki a 
követelményeket a kohászat a „vasfinomítás” irányába fordult, azaz acélt kezdett el gyártani, 
előbb ötvözetlen, majd ötvözőkkel kiegészített formákban. Ez a kohászat egy olyan forradalmi 
lépése volt, amellyel és a gyártott acélokkal a korszerű gépgyártás, anyagtechnológia alapjait 

is meg lehetett teremteni. 

Ehhez viszont a korábbi fa-szénnel végzett hőtermelési folyamatok már csekélynek bizonyul-

tak és a nagyobb energiatartalmú, kőszenekhez kellett nyúlni. Ez a bányászat komoly fejlesz-

tését vonta maga után, amely részben mennyiségi változás, de nagyrészt minőségi is.  

Mindezekhez - a most már óriási tömegek megmozgatásához – a korabeli silány, állati erővel 
bíró, közúti szállítás elégtelen lett. Találni kellett egy időjárástól független, nagy kapacitású, 
üzembiztos, ugyanakkor gazdaságos szállítási módot, amely ezt képes végrehajtani.  

Ez volt a vasút! Ez a szállítási mód jelenleg is az egyetlen, amely a korábbi feltételeknek 
egyetemlegesen megfelel. 

Mik is voltak azok a fő tényezők, amik a hazai szénbányászat igazi elindulását és felfutását 
eredményezték? 

Erre a válasz a gőzgépek rohamos terjedése, a vaskohászatnak a „vasfinomítás”, azaz az 

acélgyártás felé fordulása és nem utolsó sorban a rohamosan terjeszkedő vasutak gőzmozdo-

nyainak szénigénye volt. 

 A vasút, a bányászat, kohászat, erdő- és mezőgazdaság olyan kiszolgálója, amely ezek 

fejlődését képes volt követni korszerűségben, kapacitásban és ugyanakkor lehetővé tette szá-
mukra, hogy egyre nagyobb mennyiségeket termeljenek, gyártsanak. Ezeken túl egy olyan 
társadalmi réteg – a vasutasság – kialakulását vonta maga után, amely társadalmilag is na-

gyon jelentős volt. 

Mind a kohászat, mind a bányászat alkalmazta a vasutakban rejlő lehetőségeket és bár a kapa-

citás függvényében különféle nyomtávokon, de gyakran egészen a munkahelyek szintjéig 
fektették a vasutakat. 

Nézzük először a kohászat, ebben is a vas- és acélgyártás összefüggéseit! 

A XIX. században az ország nyersvas termelésének legjelentősebb részét adják a térsé-
günkben levő kohók.  

1808-ban Gömör megyében 9 nyersvas-kohó és 81 „tót-kemence”14
 volt. A kohók egy éven át 

mintegy 45 000 mázsa,15
 a „tót-kemencék” 160 000 mázsa nyersvasat állítottak elő. 

                                                           
14

 A „tót kemencék” a kovácsoltvasat közvetlenül ércből, éspedig kizárólag, barna vaskőből állították elő, fúvó-
szél és fa-szén alkalmazása mellett. Ezek a kemencék a XIX. századig voltak alkalmazásban. Gömörben a vas-

ipar feudális keretek között bontakozott ki, ami elég sajátságos volt a bükki vashámorokhoz viszonyítva. A há-
mor tulajdonosok nemesek, a hámorok és a bányák munkásai jobbágyok voltak, így sajátságos úrbéri viszony 
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Aztán, ahogy a vas- és acéligények nőnek, ezzel jár a minőségi követelmények növekedése is. 
Jönnek az újabb technológiák és szerveződnek a nagyobb, jobb kohászati vállalkozások is. 

A kohászati technológia fejlődése egyre inkább elmozdul az addigi, fa-szénen alapuló 
kohászati fűtéstől, amellyel egyébként is már szinte „lerabolják” mennyiségileg az erdőket.  

Sokkal jobb kohászati fűtőanyag kell, ez pedig a kőszén! 

A vas finomításánál a kőszénnek tüzelőanyagul használását Gömör megyében először 1847-

ben Nádasdy Tamás gróf, betléri gyárában kísérelték meg.  

Aztán szépen a szén lett a nyertes! 

1865-ben Gömör megyében összesen már 24 vasfinomító-gyár működik és pedig  

 a vashegy-rákosi csoportban    7,  

 a dobsina-alsó-sajói csoportban   12,  

 a rozsnyó-nadabulai csoportban   2,  

 a hrádekiben      3.  

 

E gyárak évi termelése 224 000 mázsára emelkedett és pedig:  

 vertvas
16

      50 000  mázsa  
 hengerelt vas      142 000 „  
 hengerelt vaslemez     32 000  „  

 

Aztán a feldolgozott nyersvas 312 000 mázsa volt, s a gyárak 1 450 munkásnak biztosítottak 
megélhetést. 

Magyarország nyersvas termelésének mintegy fele, származott a Gömörben levő, 40 kohásza-

ti üzemből a kiegyezés idején, 1867-ben.  

A kohászat-bányászat és egyéb feldolgozó iparágak aztán ekkorra szépen kinőtték az 
időjárásfüggő, kisteljesítményű, fogatos közúti szállítást és a vasút – normál és kisebb nyom-

távokon is – szinte mindenhol átvette a szállítást.  

Ez aztán újabb „lökést” adott az iparnak, mert maga a vasút szenet, fát, acélt, mozdonyokat, jó 
minőségű síneket és még ezer dolgot igényelt. 

A vasutak létrejöttével aztán nem csak Gömörben, hanem a szomszédos Borsodban, Nógrád-

ban is megnyílt a lehetőség a bányászat, a szénbányászat korszerűbb műveléseire, nagyobb 
mértékű bányanyitásokra. 

Ilyen módon aztán Borsodban is rohamos fejlődésnek indul a szénbányászat. 

                                                                                                                                                                                     

uralkodott. Úri jog címén egy olvasztó után 25 Ft-ot, egy „tót kemence” után 15 Ft-ot, urbura (bányabér) címén 
pedig a kincstárnak egy olvasztó után 105 Ft-ot, egy „tót kemence” után 42 Ft-ot kellett a vasiparosoknak fizetni.  
15

 Egy ideig mázsa (q) mértékegységben szerepelnek az adatok. 1 q = 100 kg. Később a mennyiségek növekedé-
sével a tonnára tértek át 1 t = 10 q = 1000 kg. Sokszor előfordul majd a vagon (waggon) mértékegység is. 1 
vagon = 10 tonna = 10 000 kg. 
16

 Kovácsolt termék (hammereisen, schmiedeeisen) Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár. Selmec, 
1879. 
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Néhány adat, amellyel bizonyítani szeretnénk ezeket az előző állításokat. Ezt annak 
idején a Sajóvölgyi és a Gömöri vasutak elemzésénél gyűjtöttük ki, de itt sem haszontalanok, 
mert rávilágítanak a lényegre!  

Nem akarunk itt egy teljes részletességű helyzetképet adni, csak annyit, hogy bevezethessük a 
könyvben szereplő témát, a sajószentpéteri szénbányászat bemutatását. Mindez egy nagy 
rendszer része és elválaszthatatlan a kortól, az adottságoktól… 

Az 1870-es években, amikor a Sajóvölgyi és Gömöri vasutak megépültek a következő 
mennyiségeket tudtuk összegyűjteni, csak ezekre a vasutakra nézve, amelynek szállításával 
meg kellett birkózniuk. 

 a kibányászott vasérc éves szinten   500 000… 750 000   tonna,  

 az acélokhoz használt ötvöző ércek   30 000… 40 000   „ 

  a zúzott mészkő     80 000… 120 000   „ 

  a kohókból kikerülő nyersvas    165 000… 180 000   „ 

  az öntvényárut     4 200     „ 

  a lemez, idomacél és folytvas    9 700     „  
 A bányászott egyéb kőre nézve nincs adat, 
 A fa fűrészáru      150 300    m

3/év,  
 a papírtermelés     8 100     tonna  

illetve két nagy gyár (Tiszolc és Pelsőc)  6 060     vagon  

adott meg éves szinten szállítási mennyiségként. 
 

Nincs pontos adat a vasgyártáshoz felhasznált szén, koksz és fa-szén mennyiségéről, de 
ezek nagyon jelentős tételek lehetnek. Mégis megpróbáljuk a mennyiséget megbecsülni, iro-

dalmi források alapján.17
  

A becslések szerint hazánk területén 1830-1867 között összesen mintegy 7… 8 millió tonna 

szenet termeltek ki.  

 Az 1830-as évekre mintegy    30 000    t/év,  
 az 1840-es években     50 000    t/év,  
 az 1850-es években már    400 000   t/év,  
 az 1860-asban már     600 000   t/év  

 

a feltételezett mennyiség.  

Ebben a mennyiségben mind a feketeszén – Pécs vidékéről, illetve Krassó - Szörényből – gya-

korlatilag fele-fele arányban, mind pedig a barnaszén benne foglaltatott.  

A barnaszén mennyiségi eloszlása  

 Esztergom környéki lelőhelyekről   32    %,  

 Sopron környékéről     28    %,  

 borsodi területekről     18    %,  

 Nógrádból pedig     11    %. 

 

                                                           
17

 200 éves a borsodi szénbányászat 1786-1986, emlékkönyv 
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Az ózdi terület bányái a Rimamurány - Salgótarjáni Vasmű Rt ózdi és borsodnádasdi gyárait 
látta el szénnel. (Karu, Borsodnádasd, Hódoscsépány, Sajóvárkony, Bánszállás). Az Ózd kör-

nyéki bányák termelése 1858-1867 között 14 000 – 42 000 t/év volt.  

A borsodi szénvidékről  

 1867-ben már        60 000   t/év  
szénmennyiséget termeltek ki.  

 1876-ban a térségi széntermelésben  
o a rimamurányi bányák      57 000   t/év,  
o a Diósgyőr környékiek18

     16 000   t/év,  
o az Edelény környékiek pedig     15 000   t/év 

–––––––––– 

88 000   t/év  
szolgáltattak.  

 1887-ben azonban már  
o a diósgyőri vasmű korszerűsítése okán az itteni bányák  123 000  t/év,  
o a rimamurányi bányák      101 000  t/év,  
o a sajókazai terület      40 000   t/év 

–––––––––– 

264 000  t/év  
termelést produkáltak.  

 1900-ra ezek a számok már jelentősen növekszenek,  
o diósgyőri terület      311 000  t/év,  
o MÁK19

        238 000  t/év,  
o Rimamurány       224 000  t/év,  
o Sajókazinci Kőszénbánya     110 000  t/év,  
o a sajókazai Radvánszky-Mandelló féle társaság pedig  100 000  t/év  

––––––––––– 

983 000  t/év 

mennyiséggel bír. 

 A szén hasznosítása irányában az első tényleges és igazi lépesre akkor került sor, ami-

kor a gömöri vasgyárak 1835-ben külön vállalkozást hoztak létre a szénbányászat megindítá-
sára, és Várkony20

 környéken hozzá is kezdtek a termeléshez.  

Arról is tudunk, hogy a betléri vasgyárban használtak kőszenet.  

E kísérletek mégsem bírtak különösebb jelentőséggel, mert a kőszén felhasználása a vasgyár-

tásban egészen új techno1ógia alapján volt csak lehetséges. A görnöri és borsodi vasfinomítás 
azonban a múlt század negyvenes éveiben még teljesen régi eljárással folyt (frissítéssel), s 

                                                           
18

 Sok helyen ezek „kincstári bányák” néven is említésre kerülnek. 
19

 Magyar Általános Kőszénbánya Rt (A borsodi területeken bányászott szén mennyisége!) Később róluk részle-

tesen és bőven lesz szó a sajószentpéteri bányászat kapcsán. A MÁK egy, főleg borsodi bányavállalkozókból 
alakult társaság, akikhez aztán számosan mások is csatlakoznak. Országos nagyvállalattá válnak majd, főleg a 
dunántúli szénbányászat révén (Tatabánya és környéke), de a borsodi szénbányászkodásra is óriási hatással lesz-

nek! 
20

 Sajóvárkony, ma Ózd egyik városrésze. 



Sajószentpéter szénbányászata 1.  Prológus  

 

15 

tüzelőanyagként kizárólag fa-szenet, hajtóenergiaként pedig zömében vízi energiát használ-

tak. 

A korabeli szállításlevelek azonban azt mutatják, hogy bizonyos mennyiségű szén már keres-

kedelmi forgalomba került. 1845-ben egy közlés szerint a megye 35 községének határában 
tudtak kőszénről, de ez esetben is az elégtelen-szállításról beszéltek. 

A borsodi szénvidéken a XIX. század közepétől. a gyárak létrejöttével párhuzamosan alakult 

ki az üzemszerű termelés.  

A borsodi szénbányászat kezdettől az itt létrejövő gyárak függvényeként fejlődött. Az első 
nagyobb szénfogyasztók közé tartozott a Coburg-féle21

 edelényi cukorgyár is, de a borsodi 

szénbányászatra elsősorban a vasgyártás fejlődése gyakorolta a fő hatást. 

Bányák 1867-ben a következő táblázatban 

Bánya 
Munkáslétszám 

(fő) 
Termelés 

(tonna) 

Rimamurány 389 42 035 

Edelény 167 11 200 

Diósgyőr 50 5 084 

Center 5 582 

Várkony 7 463 

Lászlófalva22 4 45 

 622 59 409 

 

Bányák 1876-ban
23

 

Bánya 
Bányaterület 

(m
2
) 

Termelés 

(tonna) 

Részarány 

(%) 

Rimamurány 4 469 964 56 995 60,0 

Diósgyőr 6 857 692 16 518 18,0 

Edelény 541 396 1 5580 16,4 

Disznóshorvát24 360 931 2 990 3,0 

Center 90 232 1 496 1,6 

Királd 180 465 586 0,6 

Várkony 270 688 441 0,4 

Kurityán 721 862 - - 

                                                           
21

 1831-ben a német eredetű, a Szász–Coburg–Gotha família vásárolta meg az edelényi birtokot.  
22

 Ma Sajólászlófalva 
23

 Hantken Miksa (Jablonka, 1821. szeptember 26. – Budapest, 1893. június 26.) bányamérnök, az Magyar Tu-

dományos Akadémia tagja. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskolái tanulmányait Teschenben végezte. Ezu-

tán 1840–1842 között a Bécsi Egyetem hallgatója volt. Bécsi tanulmányait megszakította és 1846-ban a Selmec-

bányai Bányászati Akadémián fejezte be tanulmányait, ahol bányamérnöki oklevelet szerzett. Különböző bánya-

vállalatoknál dolgozott, míg 1852-ben a bányatulajdonos Dorogon kérte fel a vezető főmérnöki állás betöltésére. 
Dorogon kidolgozta a szénmedence földtani ismeretének rendszerét. Komoly eredményeket ért el a szénbányá-
szat fejlesztésében, a termelés növelésében. 1861-67 között a Pesti Kereskedelmi Akadémia oktatója volt. 1864-

ben a Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagjává, majd 1874-ben rendes tagjává választotta. 1868-ban 

minisztériumi földtani osztályt szerveztek vezetésével. Még ugyanebben az évben a Természettudományi Társu-

lat titkárává választották Szabó József elnöksége idején. 1869-ben kormányrendelettel megalapították a Magyar 
Állami Földtani Intézetet, amelynek igazgatójává nevezték ki; ezt a tisztséget 1881-ig töltötte be. 1882-ben a 

Budapesti Tudományegyetemen megalakul Európa második önálló őslénytani tanszéke (akkori nevén 
Palaeontológiai Intézet) amelynek élére kap kinevezést. A tanszéket 1893-ban bekövetkezett haláláig vezette, 
oktatott valamint saját gyűjteményét az egyetemnek ajándékozva megalapozta az oktatás támogatására létreho-

zott őslénytani gyűjteményt, amit folyamatosan bővített. Az 1880-as zágrábi földrengéssel kapcsolatos kutatásai 
közben, 1893-ban meghűlt, majd Budapestre visszaérkezése után, betegsége szövődményei következtében június 
26-án meghalt. 
24

 Közbirtokossági bánya. Disznóshorvát, ma Izsófalva 
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Lászlófalva 135 894 - - 

 13 639 122 94 606 100 

 

Bányák és termelés 1886-ban
25

 

Bánya 
Termelés 

(tonna) 

Részarány 

(%) 

Diósgyőr 123 532 44,5 

Rimamurány 101 400 36,5 

Sajókaza 40 163 14,4 

Disznóshorvát, Sárkány K 9 722 3,8 

Disznóshorvát, közbirtokosság 1 800 0,6 

Szuhakálló 799 0,2 

Center 360 0,1 

 277 776 100 

A diósgyőri vasgyárak 1868-ig tüzeltek fa-szénnel.  

A gömöri vasgyárak is lassan álltak át az új technológiákra. 1868-ban ők 52 391 tonna nyers-

vasat gyártottak, amelyből acél (finomított vas) csak 19 965 tonna volt. Ebből is még a fa-

szénnel készített acél 5 600 tonnát tett ki. Ehhez 40 000 tonna kőszenet igényeltek és 131 920 

köbláb26
 fát és 1 682 576 köbláb fa-szenet használtak fel! 

Ózdon, Borsodnádasdon és Diósgyőrben 1876-ban azonban már jelentős volt a szénfelhaszná-
lás, a borsodban termelt szénnek – 94 000 tonna – 80 %-át már a vasgyárak használták el. 

A diósgyőri kohászat ekkorra már az egyik legnagyobb az országban és ők is a saját 
szénbányászatra rendezkednek be, annak minden szépségével, és nehézségével… 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű egyesület a hazai nehézipar új nagyvállalata lesz 
1881-ben, az egyesülés következtében. A vállalat 1900-ban a hazai vastermelés 40 %-át adja, 
1913-ban pedig már az 57 %-át! 

1891-ben a Borsodban alakult Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁK Rt) Centeren, 

és Királdon új bányákat nyit. Királd 1896-ban már 253 000 tonnás éves termelést ér el! 
Ugyancsak ők 1895-ben megszerzik a két legjelentősebb sajószentpéteri szénbányát is, ezek 

termelése két év alatt 110 000 t/év mennyiségre fejlődik. 

Maga a magyar vasút ezekben az esztendőkben a hazai szénbányászat termelésének 
20… 22 %-át vette át a gőzmozdonyok és a létesítményeinek fűtéséhez! 

Az Osztrák-Magyar Monarchia széntermelése a világ termelésének 4 %-a, A sokkal 

nagyobb Oroszország csak 10 %-kal, Franciaország pedig 16 %-kal részesedett. Nem volt 
tehát mit szégyellnünk, a fejlődés óriási!  

Ennek összetevői a kohászati, a vasúti és az egyre terjedő széntüzelésű villamos erőművi fel-

használás voltak, de egyre növekedett a lakossági szénigény is. 

Ugyancsak nagy tételek a térségi téglagyárak termékei, amelyek szintén jelentős szénmennyi-

séget, főleg porszenet igényelnek a téglák égetéséhez.  

                                                           
25

 Magyar Bányakalauz, 1888. 
26

 1 köbláb a 0,316 m oldalhosszúságú kocka térfogata. 0,03156 m3. Az előző mennyiségek átszámítva tehát 
4 164 m

3
 fa és 53 102 m

3
 fa-szén. 
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Az üveggyártásnál a formaüvegekről nincs adat, de a síküveg 300 000 m2
 évente. Az üveg-

gyártás is óriási szénmennyiséget fogyaszt el.27
  

Amennyiben az előzőekben felsorolt kohászati alap és készanyagok mennyiségekből 
levonjuk a bányákat a kohókkal összekötő kötélpályák28

 szállításait, azaz mondjuk a vasérc 
teljes mennyiségét, akkor is éves szinten, hozzávetőlegesen 360 000 tonna anyag mozgatása 
látható, itt e térségben!  

A széntermelvény elszállítása kapcsán nem tévedhetünk nagyot, ha az mondjuk 1890-re 264 

000 t/év mennyiséget, 1900-ban pedig már 983 000 t/év szenet kellett e térségben vasúton 
szállítani. 

Valamikor használták a „vagon” szót, mint mértékegységet is. Ma már a vagon, vagy súlyva-

gon egy hivatalosan nem használható tömegmértékegység. Akkor is, most is általában 10 ton-

nát (100 mázsát) értünk egy vagon alatt. A mezőgazdaságban a mai napig használják. 

Az előzőekben felsorolt és vázolt mennyiségeket tessenek 10 tonna teherbírású akkori vago-

nokra átszámolni!  

Nem véletlen, hogy a vasút „virágzott” ezekben az évtizedekben! 

Azt azonban látni kell, hogy az ipari, a gazdasági fellendülés, főleg a „kiegyezés”, 
azaz 1867 után, a térségben rendkívüli. Az országunkban termelt javak egy jelentős része ex-

portra kerül, külországokba.  

Ha belegondolunk, 1867-től az Osztrák-Magyar Monarchia
29

 kicsiben ugyanaz volt, mint ma 

az Európai Unió…  

Népessége, természeti adottságai, termelése, termékei rendkívül széleskörűek. A belső piac 
pedig óriási, s felveszi szinte a teljes gazdasági produktumot. Mindezek mellett jelentős az 
export is. 

Látszik az is, hogy a bányászat – kohászat – erdészet – vasút mind, egymást fejlesztő hatással 
bírnak, sőt kényszerítik is egymásra az újat, a jobbat, a többet… 

 Mindez aztán a térségre is, Sajószentpéterre is óriási jelentőséggel hat majd. Átalakul 
a népesség, a foglalkozás szerkezete, a munka. Nagyon sokan szakítanak a korábbi mezőgaz-

dasági élettel, nagyon sokan olyanok, akik ott is csak föld nélkül tengették az életüket. A bá-
nyák, gyárak, a vasút rengeteg embernek adnak munkát, megélhetést. Munkáskolóniák léte-

sülnek, kialakul a szervezett munkásság, a bányászság. Nyílnak majd a társulati iskolák, a 
szakképző intézmények, fejlődnek a települések, szervezettebbé válnak a munkások…  

  

Néhány gondolat ezek után a vasútépítések bányászatra gyakorolt hatásáról is. 

                                                           
27

 A sajószentpéteri üveggyár kapcsán erről majd részletesen is szólunk. 
28

 A függőkötélpályák sok helyen megelőzték a vasutakat. Az olyan helyeken, hegyvidéken, ahol vasutat építeni 
nem volt gazdaságos, különösen fontosak voltak. Rendszereik olyan jól sikerültek, hogy mind a mai napig hasz-

nálatosak!  
29

 Az Osztrák-Magyar Monarchia Európa második legnagyobb területű országa az Orosz Birodalom után, népes-

ségét tekintve pedig a harmadik az Orosz Birodalom, és a Német Császárság után! 
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Amint arról már írtunk a hazai gyáripar erős korlátja volt az anyagok szállítása! A kiépítetlen, 
sáros, vizes, egyenetlen földutakon ez a feladat embert, állatot próbáló munka volt, amit az 

évszakok és az időjárás még aztán alaposan át is rendezett… 

A gömöri vasgyárak példája ezt aztán jól mutatja, 4 378 munkásuknak 876 972 Ft bért fizet-

tek ki egy év alatt, 940 561 kétigás fuvarnapra,30
 pedig 1 291 305 Ft-ot.  

1 tonna rúdvas előállításához akkor 5-6 tonna szén kellett, ennek a mennyiségnek pedig az 
elszállításához szintén nagy költség járult. Amíg nem volt olcsó, biztos szállítási mód, addig a 
szén háttérben volt. 

A vasútépítések viszont ezt már lehetővé teszik majd. 

A vasút rendkívül nagy vas és acél igénye és a gőzmozdonyok üzeméhez szükséges szén óriási 
hatással bírtak a szénbányászatunkra. A mozdonyok, a járművek, a pályaelemek, sínek minő-
sége most már acélt igényelt nagy tömegben és nem érte be a nyersvas és az egyszerű öntvé-
nyek anyagával! 

A vasúti pályához pedig a talpfák tízezrei szükségesek, amelyek különlegesen impregnálva,31
 

átitatva, kerülnek a helyükre. Maga a pálya alépítménye a különféle földanyag, a homok, ka-

vicsok és nem utolsó sorban a megfelelő méretű és anyagú zúzottkő. Ezek bányászatára is 
alapvető a hatás ekkor már. 

Magáról a vasútépítésekről nem írunk részletesen, ezt megtalálják sok más munkában is.32
 

Egy azonban bizonyos a vasút a második legnagyobb felhasználó a térségünkben a vas- és 
egyéb gyárak mellett.  

Mindezt csak a magyar királyság vasútvonalainak fejlődésével igazoljuk. 

 

Év 
Vasúthossz 

km 

1846 33 

1856 650 

1866 2 153 

1876 6 411 

1886 9 362 

1896 14 968 

1914 20 200 

1919 22 869 

 

                                                           
30

 Nagyjából 3 000 fogat lehetett. 
31

 Az olajjal, kátránnyal impregnált talpfák rendkívül tartósak voltak. Az impregnáló anyagok előállításának lesz 
majd borsodi vonatkozása is, amikor az alacskai szén lepárlásáról is megemlékezünk. 
32

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút (Magyar Elektronikus Könyvtár); Rónaföldi Zoltán: 
Múltba nézek… A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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Mindezek közepette az Osztrák-Magyar Monarchia vasúthálózata 1914-ben 48 300 km volt!  

 

A Magyar Királyi Államvasutak és a kezelésükben levő helyi érdekű vasutak térképe, 
1914-1915

33
 

 

 

                                                           
33

 http://www.vasutallomasok.hu/terk/MAVterkep.jpg 
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Akkor Európa egyik legsűrűbb vasúthálózatával rendelkeztünk! 

Bányák és termelés 1900-ban
34

 

 

 

 

Bánya 
Termelés 

(tonna) 

Részarány 

(%) 

Diósgyőr 310 710 30,8 

Magyar Általános Kőszénbányák 238 363 23,7 

Rimamurány 223 727 22,1 

Kazinci kőszénbánya 110 153 10,9 

Egyéb bányák összesen 26 226 2,6 

 1 008 692 100 

                                                           
34

 Bányászati és Kohászati Lapok 1901. 
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Célbányák összesen 534 437 53,0 

Kereskedelmi bányák 474 255 47,0 

 1 008 692 100 

 

A célbányák a valamilyen üzem, gyár részére kizárólagosan termelő bányák voltak. Ekkor a 
Diósgyőr és Ózd környezetében voltak ezek, az ottani kohászati üzemeket szolgálták. 

 

 Tisztelt Olvasó! 

Amikor majd ezeket a történéseket évről évre leírom, ehhez mindenképpen meg szeretnék 
jegyezni egy dolgot. Mindig, mindent a maga korának körülményei, technikai, társadalmi 
fejlettség tükrében kell elemezni és nem a mai tudásunkkal! Ezt én úgy próbálom meg e 

könyvben is megoldani, hogy a tárgyalt évekre mindig adunk egy hosszabb rövidebb áttekin-

tést a kor eseményeiből. Leginkább a hazaiakból, de a szélesebb kitekintés is előfordul majd. 
Igazán így értelmezhető és értékelhető majd nagyon sok minden!  

 

 

„ A történelem, mikor a múltra veti fényét,  

a jelent is megvilágítja.”35
 

 

Cnaeus Pompeius Magnus,
36

 akit egyszerűen csak Nagy Pompejusként emlegetnek a római 

történelemben lelkesen kalandozók, bizonyára sosem gondolta volna, hogy kétezer év múlva 
is idézhetik majd mondását, mellyel a Sziciliából Rómába gabonát szállító hajósokat „buzdí-
totta”, hogy a viharos idő ellenére is hajózzanak ki a kikötőből. 

 

„Navigare necesse est, vivere non est necesse”, 

„Hajózni muszáj, élni nem.” 

 

Átalakítom ezt egy kicsit a mi témánkra, mondom és vallom, bár a mai korunkban jó sokan 
ezt ezt tagadják 

 

„Bányászni muszáj, azért, hogy élhessünk!” 

 

 

                                                           
35

 Eötvös Loránd 
36

 Cnaeus Pompeius Magnus (Kr. e. 106. szeptember 29. – Kr. e. 48. szeptember 29.) meghatározó római hadve-

zér és politikus a késői Római Köztársaság idején. Katonai tehetségét először Lucius Cornelius Sulla marianusok 
ellen vívott háborúja idején mutatta meg, emiatt kapta a Magnus (Nagy) nevet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A borsodi szénbányászat kezdetei 
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„ Aminek kezdete van, véget is ér egyszer.  

Békélj meg ezzel, s minden jóra fordul.”1
 

 

Gondolatok ezek után a borsodi szénbányászkodásról általában, a legrégebbi időkről. 

Borsodban, a Sajó völgyében, de más szénvidékeken is már a középkori leírásokban megtalál-

hatók – az úgynevezett „szén-kibúvásokból”2
 valamilyen szinten kitermelt – kis mennyiségű 

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

Érdemes tehát visszatekinteni az itteni kezdetekre is!  

A szénnel kapcsolatosan a Mária Terézia3
 rendeletekig kell visszanyúlnunk. Mária Terézia 

korában a bányászati igazgatás is gyökeres átalakuláson ment keresztül. 

Majd a sajószentpéteri szénbányászatot is szigorúan felügyelő „bányahatósági” rendszert 

bemutató fejezetünkben részletesebben is kitérünk a bányatörvényekre és a bányajogra. 

Az állam hasznáról egy gondolat a bányászattal kapcsolatosan. 

                                                           
1
 Buddha 

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

annak közelében viszonylag csekély takaróréteg alatt van. Telepkibúvás: az egyéb helyen takaróréteggel fedett 
ásvány-előfordulás (telep, telér) külszínre kiérő, takaróréteggel nem fedett része. Kibúvás: (Ausstreichen, 
Ausbeisen, Ausbiss, Ausgehendes). 
3
 Mária Terézia, régiesen II. Mária (németül: Maria Theresia Walburga Amalia Christina von Habsburg; Bécs, 

1717. május 13. – Bécs, 1780. november 29.) a Habsburg-házból származó német-római császári hercegnő, oszt-

rák főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő, 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és 
cseh királynő, majd Lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 1765 között német-római császárné. A 
Habsburg Birodalom egyetlen női uralkodója, egyben a Habsburg–Lotaringiai-ház „ősanyja”. Legfontosabb 

reformjai közé tartozik, hogy a végrehajtó hatalmat szétválasztotta az igazságszolgáltatástól, így már nem azok 

ellenőrizték a törvények, rendeletek végrehajtását, akiknek azt végre kellett volna hajtaniuk. 1761-ben Kaunitz 

kancellár javaslatára államtanácsot állított fel, amelynek segítségével a politikai döntések jelentős szakmai támo-

gatást kaptak. Megszüntette ugyanakkor a 16. századtól működő titkos udvari tanácsokat. Komoly ellenállást 
váltott ki a királynő vámrendelete. Ez azt a célt szolgálta, hogy a birodalmon belüli munkamegosztást állandósít-
sa, valamint hogy a nemesség kikezdhetetlen adómentessége miatti jövedelem kiesés pótlását biztosítsa. Ennek 
érdekében külön vámvonalat húztak Magyarország és az örökös tartományok közé, amelyen a hazánkból kivitt 
iparcikkekre nagyon magas vámtételt határoztak meg. Ugyancsak magas vámot kellett fizetni akkor, ha nyers-

anyagot vagy mezőgazdasági terméket akartak kivinni a birodalmon kívülre. Alacsony volt viszont a vám az 
örökös tartományokból Magyarországra érkező iparcikkekre, és a magyar mezőgazdasági árukra, ha az örökös 
tartományokba vitték őket. Mária Teréziának szívügye volt az oktatás. A Nagyszombati Egyetemet 1777-ben 

Budára helyeztette. 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet (ekkor válik állami egyetemmé a nagyszombati), nö-
velte az állami iskolák számát, erősítette az állam felügyeletét az egyházi iskolákban, kísérletet tett az egységes 
tananyag bevezetésére: elrendelte a közhasznú tárgyak felvételét, gyakorlatiasabbá tette az iskolai tananyagot (a 
történelem tantárgy is ekkor került be a tanrendbe). 1777-ben kiadott tanügyi rendelete, a Ratio Educationis az 
állam irányítása alá helyezte és egységesen szabályozta a teljes magyarországi oktatásügyet. A közhiedelemmel 
ellentétben nem írt elő általános tankötelezettséget. A gimnázium megteremtésével összekötötte az elemi és a 
felsőfokú oktatást, tanítóképzőket állított fel, bővítette az egyetemi karokat, illetve újakat alapított. Támogatta 
továbbá az egészségügyet is. Elrendelte, hogy gondoskodni kell a szegények, betegek, öregek, és árvák ellátásá-
ról. A selmeci bányatisztkéző a Selmeci Akadémia elődjének számító bányászati-kohászati tanintézet 
(Bergschule, Berg Schola) alapítását a bécsi udvari kamara 1735. június 22-i leiratától számíthatjuk. A termé-
szettudományok nagyarányú fejlődése miatt néhány évtizednyi működés után ennek gyökeres átszervezésére 
került sor. 1763-ban új típusú intézmény kezdte meg a működését, melyet a következő 7 évben fokozatosan 
bővítettek. 1770-re vált teljessé a kiépítettsége, ekkor áttért a hároméves képzési rendszerre, valamint Mária 
Terézia akadémiai rangra emelte, s neve ettől kezdve lesz Bergakademie, azaz bányászati-kohászati akadémia. 
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 „Az állam haszna a bányászatból,… hogy a kincstár bevételeit közvetlenül és közvetve 
gyarapítja. ... Selmecen és Körmöcön 1740 óta – mint azt a bányaszámadások tanúsítják – kb. 

100 millió értékű aranyat és ezüstöt hoztak ki az ottani bányákból és verték pénzzé 
Körmöcön.”4

 

 

A szénbányászat és szénfelhasználás kezdeteivel kapcsolatosan szintén egy idézet: 

 

„ … Az újabb földtani vizsgálódások bizonyságot tesznek arról, hogy hazánk kőszén-

ben is bővelkedik, sőt hogy egyes vidékeken legjobb minőségű kőszenek találtatnak. A termé-
szet ezen adományát mindazáltal a múlt századok nem méltatták még jelentőségéhez képest. 
Mert az erdők akkor tüzelő anyagot még bőségben nyújtottak; iparunk fejlettsége pedig még 
olyan volt, hogy abban a kőszén nevezetes szerepet nem játszott. 

Újabb időben erre nézve nevezetes változás állott, be. Az erdőségek azon szükségleteket fe-

dezni már alig képesek, melyeket a tüzelés és építészet megkíván, s más tekintetben 
p[éldának]. o[kán]. a vasutak felépítése és kezelése igényel. S ezekhez járul még az újabb ipar 

követelménye is, melynek felvirágzása nagyrészt a kőszénnek nagyobb mennyiségben való 
használásától van feltételezve. 

Természetes tehát, hogy a XVIII. század közepe előtt kőszénbányászatról nálunk szó sem lehe-

tett; utóbb első jelenségei ugyanazon időben több helyen mutatkoztak; nagyobb dimensiók 

szerinti kőszénbányászat pedig csak 1840. óta űzetik.  

Nevezetes kőszéntelepek csak a múlt századnak közepe óta fedeztettek fel: 1760. Sopron mel-

lett; 1766. Vasason, Baranya-megyében, 1787. Barsmegyében és a váczi püspök jószágain, 
1788. Kolozsvár környékén, 1806. Bodrogkeresztúr, 1807. Pécs, 1812 Pétervárad mellett 
stb…”5

 

 

Wenzel professzor jogász, nem részletezi, ezért tesszük meg mi, hogy itt borsodban is 

legalább olyan fontos dolgok történnek, mint az általa felsorolt egyéb helyeken és nagyjából 
már ugyanabban az időben! A dokumentálható eseményeket soroljuk fel. 

 1767-ben Schőner Xavér Ferenc6
 a parasznyai szénlelőhelyre kért bányajogosítványt. 

Fazola Henrik
7
 1769-ben kutatásokat folytatott ércek és szén után is a környezetünk-

ben.
8
 Több ércteleppel együtt  

                                                           
4
 Christoph Traugott Delius (1728-1779) bányatanácsos, a selmecbányai akadémián a bányaműveléstan első 

rendes tanára. Delius: Értekezés a bányászati kamarális tudomány alapelveiről. Bevezetés a bányatan elméletébe 
és gyakorlásába valamint a bányakincstári tudományok alaptételeinek ismertetésébe. 
5
 Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. Kövesdi Wenzel Gusztáv (Luckau, Szászor-

szág, 1812. január 19. – Budapest, 1891. november 20.) jogtudós, egyetemi tanár, történetíró, az MTA tagja, a 
főrendiház tagja. Talán legjelentősebb műve az Árpádkori Új Okmánytár című forrás kiadványsorozat. 
6
 A szén utáni kutatásokat a térségben már az 1763-as, Mária Terézia-féle bányászati rendelkezések után meg-

kezdték. Az első engedélyt szénkitermelésre Schőner Xavér Ferenc, a szomolnoki rézvállalat és bányafelügyelő-
ség segédtisztje szerezte meg. 
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„az általa felfedezett három kőszénbányát is beje-

gyeztette, mégpedig Mályinkán a Gabora nevű hegyen, 
Tardonánál a Sajószentpéterre vezető út mentén és Pa-

rasznyán azon régi útnál, mely Diósgyőrbe vezet"  

 

A jelek szerint Fazola Henrik, az általa felfedezett kősze-

net nyomban a vasgyártásban való hasznosítás alapján 
szemlélte.  

 

 

A borsodi szenek elemzésének  
egy lapja, 1782.

9
 

 

  

 

                                                                                                                                                                                     
7
 Fazola Henrik (Fassole, Fassola) (Würzburg, ~1730. – Diósgyőr, 1779. április 18.) lakatosmester, gyártulajdo-

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

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

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

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

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

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

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

tette vagyonát – és egészségét. Fazola Henrik 1779 áprilisában hunyt el Hámor községben. Fazola halála után a 
vasgyártás ezen a területen 1820 körül befejeződött, a kohó köveiből iskolát építettek. Fia, Fazola Frigyes a 
közeli Újmassán új kohót építve folytatta apja munkásságát. 
8
 Nem közismert, de térségünkben, Upponyban, Dédesen és Tapolcsányban vasércet és mangánt is bányásztak. 

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

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

kal éppen eléggé meg van terhelve, amíg a hámor üzeme kezdetben is kiválóan prosperál. A néhai Fasola Henrik 
által alapított diósgyőri hámor birtokosai Uppony területén két vasbányát tartanak üzemben. Az egyik a hegy 
lábánál fekszik, mellette három kis házban laknak a bányászok, ezek az upponyi erdőkből szerzik be a tűzifát. 
Ottani jobbágyaink máris panaszt emeltek ellenük azért, mert a bányászok az ő szilváskertjeiket rongálják s 
ezeket kénytelenek voltak a jobbágyok elhagyni. A másik bányatelep a patakon túl a másik hegyen nem is egy, 

hanem több bányából áll és pedig majdnem a hegy tetején, a parasztok szántóföldjeinek szomszédságában fek-

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

sek. (Felsőmihály-táró, Alsómihály-táró, Lajos-táró, Zsófia-táró, Ferenc József-táró, Csermelyvölgyi bánya…) 
9
 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
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Tardona-Parasznya út térsége, ahol Fazola Henrik  

szenet talált 1769 környéke10
 

 

 

Tardona-Parasznya út térsége, ahol Fazola Henrik szenet talált11
 

 

1782. március 22-én kelt II. József császár körrendelete, amelyben jelentés megtételére szólí-
totta fel a vármegyéket és a szabad királyi városokat a területükön található kőszén- és tőzeg-

lelőhelyekről. Mindezt az erdők további fogyatkozása és a tüzelőanyag-hiány indokolta. Ben-

kő Sámuel,12
 Borsod vármegye tiszti főorvosa, 1782. október 4.-én Miskolcon keltezett jelen-

                                                           
10

 Magyar Királyság (1782-1785) - Első katonai felmérés  
11

 Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés  
12

   1782. márc. 22-én látott napvilágot II. József császár körrendelete, amelyben jelentés megtételére szólította 
fel a vármegyéket és a szabad királyi városokat a területükön található kőszén- és tőzeglelőhelyekről. Mindezt az 
erdők további fogyatkozása és a tüzelőanyag-hiány indokolta. Benkő Sámuel, Borsod vármegye tiszti főorvosa 
1782. okt. 4-én, Miskolcon keltezett jelentését nyújtotta be a Helytartótanács elé. Különösen érdekes számunkra 
ez a dokumentum, mert ez az első vizsgálat, amelyet a borsodi kőszénnel kapcsolatban végeztek. A földtulajdo-

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

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

láit Erdélyben, orvosi tanulmányait Nagyszombatban és Budán végezte, majd Németországban és Hollandiában 
járt egyetemre. 1775-ben Leidenben bölcselettudori, 1778-ban pedig Budán orvostudori oklevelet nyert. Azután 
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tését benyújtotta a Helytartótanácshoz.13
 Ez a dokumentum az első vizsgálat, amelyet a bor-

sodi kőszénnel kapcsolatban végeztek. Tehát már 1782-ből rendelkezünk egy borsodi szénnel 
kapcsolatos vizsgálati anyaggal. 

 

A Trangous-jelentés első  
oldala, 1786.

14
 

 

„… Mindebből, valamint a nem fekete, mint az 

angolok szenei szoktak lenni –, hanem sárgásfekete szín-

ből arra következtetek, hogy a nekem átadott kőszén mi-

nőségét tekintve sok földdel kevert, továbbá bitumennel 

van szennyezve és bőségesen tartalmaz vizet is: ezért ég 
nehezen, s úgy, hogy a tűzhelynek is kárt okoz. Mindazo-

náltal ha a szükség úgy hozza magával, talán fel lehetne 

használni bizonyos kovácsmunkák elvégzésére, amelyek 

során a tüzet fújtatóval élesztgeti, valamint a vasnak a 

kövekből való kiolvasztására és mészégetésre.– Minder-

ről ezen legalázatosabb jelentésemet terjesztem a tekin-

tetes közönség elé." 

 

Trangous Mihály15
 1783-ban készült jelentéséből 

pedig már arról értesülünk, hogy báró Radvánszky Fe-

                                                                                                                                                                                     

Miskolcon telepedett le és Borsod vármegye főorvosa lett; később a katolikus hitre tért át. Tevékenysége úttörő-
nek számít az orvosi helyrajzírás és az orvosmeteorológiai megfigyelések meghonosításában egyaránt. Ő volt az 
első magyar tudományos kórboncnok. Foglalkozott állambölcseleti irodalommal is. Ő írta az egyik első várostör-

téneti művet is. 
13

 A Helytartótanács (teljes nevén:  „A Magyar Királyi Helytartótanács"), egy bécsi központi szervek irányítása 
alatt működő magyar kormányszerv. A Helytartótanácsot az 1722/1723. évi országgyűlés iktatta törvénybe, mint 

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

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

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

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

ta döntött. II. József uralkodása alatt néhány kisebb változáson ment át, többek között 29 ügyosztályt szerveztek, 
amelyekkel a király hatékonyabbá kívánta tenni az intézmény működését. Székhelye Pozsony volt, majd 1784-

ben költözött Budára. Nem tartozott a Helytartótanács hatáskörébe sem a kamarai és katonai igazgatás, sem az 
igazságszolgáltatás. 
14

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
15

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

1767-ben Besztercebányáról jött Iglóra, vagyis nem a szepesi Trangousok közül való. Szerintem azonban, akiről 
szó van az Trangous Mihály Gottlieb, az iratok tartalma alapján.  Ő,1786-ban tervezetet készített a kőszénnel 

kapcsolatban, és azt felterjesztette az uralkodónak, II. Józsefnek. Ebben felhívja a figyelmet arra, hogy a kőszén 
rendszeres és tömeges felhasználása milyen előnyökkel járna. A német nyelvű dokumentumban leírja továbbá, 
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renc szenet bányásztat és használ, 1786-ban pedig – egy jelentés szerint – a sajókazai szenet a 

báró a birtokain kovácsolás céljára hasznosította.16
  

A területek birtokosai által folytatott – legtöbbször véletlenszerű – kezdetleges bányászat 
azonban nem bírt lényeges szereppel még ekkor. 

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

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

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

nyékén.  

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

tés17
 a parasznyai szénről a Magyar Királyi Helytartó-

tanácshoz. 

 

A Ziegler-jelentés, a parasznyai 
szénről, 1787.18

 

 

Trangous Mihály 1787. február 23-án, Kassán 

kelt javaslatából:  

„… ezért az lenne a szerény javaslatom, hogy ha 
a fentebb megnevezett néhány helyen kőszénre bukkan-

nánk, akkor arra kellene törekedni, hogy még más ilyen 
helyeket is fölkutassanak, hogy még több kőszénre leljenek, minden jövőbeni fában való hi-

                                                                                                                                                                                     

hogyan lehet felismerni a kőszenet rejtő hegyeket, és első ízben tudósít a borsodi szén bányászatáról (Parasznya, 
Sajókaza). Más, nem borsodi lelőhelyekről, például Iglóról is említést tesz. A keltezés: Kassa, 1787. február 23., 
az aláírás: Michael Gottlieb Trangous orvos és bányapolgár, kassai lakos. Tehát Trangous Mihályról (Gottlieb), 
aki tervezetében azt is elárulja, hogy apja az 1750-es években „a tekintetes Borsod vármegye főorvosa volt”, 
vagyis akkoriban bizonyára Miskolcon éltek. Mivel a családnév igen ritka, a magyar múltban felbukkant viselői 
feltehetően egyazon famíliához tartoztak. Így joggal feltételezhetjük, hogy a két Trangous Mihály (János Mihály 
és Mihály Gottlieb) – akiket eltérő második keresztnevük, a János és a Gottlieb azért mégis csak megkülönböztet 
– rokonságban és bizonyára kapcsolatban is álltak egymással. E vélekedésünket a következő tények erősítik: 
mindketten a felső-magyarországi bányapolgárságba tartoztak; a tervezet többek között szól az egyébként jelen-

téktelen iglói szénelőfordulásról, ami ottani helyismeretre utal; s végül a bányászat iránti érdeklődés is összeköti 
személyüket. 
16

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

Radvánszky - uradalom központja Sajókaza volt, itt állt –, s ma is áll ‒ a Radvánszky família sajókazai ágának 
kastélya. 
17

 
17

 Ziegler? tisztviselő a diósgyőri koronauradalomban, ahova ekkor a vasgyár is tartozott. Jelentéseiben a dá-
tumozás: „Diósgyőrben, a császári és királyi vasolvasztó műhelyben, 1787. augusztus 18-án." 
18

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
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ányt megelőzendő és így a még meglévő hasznos fa egy része építkezésre és más, a gazdálko-

dásban használatos és nélkülezhetetlen szerszámok készítéséhez maradna meg... Például 
Radvánszky báró – amikor a sajókazai kőszenet fölfedezte – kovácsával eredményes próbát 
végeztetett... Ha az ember ama vidéket szemléli és mérlegeli, ahol sok vashámor működik, 
akkor csak azt láthatja, hogy az erdők csak fogynak, és hogy csak satnya fákat lehet találni 
ott, ahol hajdanán a legszebbek nőttek, mert ahol nem veszik figyelembe a növekedéshez szük-

séges időt, hanem már fiatalon kivágják a fákat, ott többé nem fog nőni fa és a hegyek néhány 
kivételtől eltekintve kopárok maradnak…" 

 

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

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

Piller Mátyás19
 pesti egyetemi tanár 1788-ban véleményt ad a parasznyai szénről, 

  

 „… a parasznyai szenek, igen jól égnek, egészen hamuvá válnak, az égésnél vöröses-

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

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

az ezzel a szénnel kezelt vas nem megfelelő minőségű, akkor a szénnel ugyanúgy kellene el-

járni, mint ahogyan a fát faszénné égetik.20
 Az így előkészített szén minden fém megmunkálá-

sára felhasználható lenne." 

 

Annak eldöntését, hogy a „fémek megmunkálásánál hogyan viselkednek", a tapasztalattól tette 
függővé.  

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

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

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

kőszén kitermelésében, ugyanis e vámrendelet értelmében  

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

                                                           
19

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

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

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

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

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

re hagyta. 
20

 Itt ez esetben Piller a szén „nemesítésére” gondolt, azaz további kezeléssel a káros anyagok kiégetése, eltávolí-
tása, esetleges kokszolása útján. Nagyobb fűtőérték, kevesebb káros anyag… Tulajdonképpen látta a jövőt! 
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Az adatok szerint Diósgyőr környékén 1810 táján kezdtek kísérletezni a kőszénnek a 
vasgyártásban történő felhasználásával. Fazola Frigyes

21
 1812-ben írott jelentésében foglal-

kozott a diósgyőri szenekkel 

 

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

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

mat minden pozsonyi mérő22
 után 2 krajcár lefizetése ellenében megengedné" 

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

valamilyen szintű, egyszerű kőszénbányászat. 

Nem csupán a felszínen lévő kibúvásokat ásták, 
hanem tárókat hajtva a föld alatt is nyomon követ-

ték a bányászok a kőszén rétegeit. 

 

Böllér József főszolgabíró 

jelentésének részlete, 1810, 
a borsodi szenek hasznosíthatóságáról23

 

 

1810 táján íródott a „Böllér – féle” jelen-

tés, a varbói szén felhasználásának javaslatára. 

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

tek, Sebe József borsodi főszolgabíró által.  

                                                           
21

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

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

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

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

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

sőhámori plébánián. 
22

 A „mérő” régi űrmérték. Szemtermények mérésére használták, általában 62,53 liter. Több fajtája volt, nagysá-
ga vidékenként változott. A bécsi, vagy osztrák mérő pedig 61,50 liter volt. A pozsonyi mérő két vékával volt 
egyenlő és 62,4984 litert tett ki. A szegedi mérő volt a legnagyobb, 128 liter. A pesti mérő 3 vékából állt, azaz 
93,7476 l volt. Különleges mérő volt a sarlai mérő, amely 2 pozsonyi mérőből állott. 1772-ben Mária Terézia 
elrendelte a pozsonyi mérő bevezetését és minden más mérték hozzá viszonyítását. A rendelet azonban nem 
teremtett rendet a mértékek terén; a különböző, helyenként eltérő nagyságú mértékek tovább éltek. 1 pozsonyi 
mérő = 62,53 liter 
23

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
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„Alább írt felséges nádorispány ő császári királyi herczegségének a 760. szám alatt 
költ azon kegyelmes rendeléséhez képest, mellyben a Magyar Múzeum számára ezen tekintetes 
Borsod vármegyében található helyeken lévő kőszénnek darabjait felküldetni kívánnya, aláza-

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

ből leendő felküldés végett alázatosan bényújtok.  

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

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

 

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

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

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

Csányi György m.p." 

 

1822-ben Szontagh Ádám24
 csetneki táblabíró tett kísérletet, hogy a borsodi szénme-

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

tartótanács elé, hogy a Sajót, tegyék ismét hajózhatóvá.25
 Ezzel lehetővé válna, hogy a 

Sajóvölgy szén kincsét a tűzifában szűkölködő Alföldre szállítsák. 

Szontagh, annak bizonyítására, hogy a Sajó jobb partja nagyon gazdag kőszénlelőhelyekben, 
vizsgálati eredményekkel szolgált, Nádas, Ózd, Center, Királd, Mocsolyás puszta, Tardona, 

Kazinc, Parasznya, Kápolna, Ludna-puszta kőszén telérjeiről.  

 

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

                                                           
24

 Szontagh Ádám született 1759-ben. II. József császár rendszere után Gömör megye szolgabírája, utóbb a 

gömöri esperesség, majd a sajó-gömöri evangélikus nemzeti iskola felügyelője, valamint a megyei életben, úgy 
az egyházi kormányzat terén páratlan erélyességet fejtett ki. 1802-ben egyik tagja volt azon felső magyarországi 
protestáns küldöttségnek, mely az 1791. évi budai zsinat által kidolgozott evangélikus egyház törvényeit szente-

sítés végett a trón elé terjeszti. Gömör megyében sok kereskedelmi vállalat és vastermelő egyesületek keletkezé-
se neki is köszönhető. Meghalt 1840. március. 17-én, Harkácson. Nejétől bodófalvi Bodó Zsuzsannától, kivel 
1793. március. 18-án kelt egybe, Csetneken, fiai Gusztáv, és Ádám. Iratokon és könyvekben Szontagh és 
Szontágh is előfordul. 
25

 A Sajó hajózhatóságáról már Mátyás király idejében, Bonfini tájékoztat bennünket! Természetesen itt a hajók 
nagyságát a folyóhoz képest kell értékelnünk! A Sajó hajózhatósága aztán még sokszor szóba és előtérbe kerül. 
Ezt mindig helyi birtokosok szorgalmazzák, így báró Vay Alajos bánrévei birtokos az 1800-as évek elején, majd 
a gróf Serényiek is, akik Putnokon és környékén birtokolnak. A javaslatok egészen az országgyűlésig mennek, 
de mindig valami közbejön… 
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szenet, elegendően mutatja részint ugyanezeknek az embereknek a tanúságtétele, részint pedig 
az általunk most ott megtalált kőszén-tömeg…"

26
 

 

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

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

 

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

 

Ennek ellenére az „illetékesek” a projectumot „sem elfogadni, sem ajánlani nem" tudták. 

A borsodi kőszén országos forgalmazása így bukott meg tőkehiányra – a Sajó vizének regu- 

láztatására – hivatkozva, pedig a terv korát megelőzően jelentős és nagy horderejű volt.27
 

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

történő felhasználása, de a bizottság szerint ahhoz, hogy  

 

„.. . a szenet a közeli vashámorok . .. használhassák, a szenet szárítással, melegítéssel, 
vagy hosszú ideig való állással elő kellene készíteni ."  

 

A Szontagh-féle javaslat 
elutasítása, 1822.28

 

 

Ugyanakkor a bizottság hangsúlyozta, hogy a szén 
kiaknázásának megindításával arra is figyelemmel 
kell lenni, hogy a későbbiek során a vashámorok-

nak és üveghutáknak szüksége lehet a kőszénre. 

Létezett azonban egy másik elgondolás is a 

borsodi szenek hasznosításával kapcsolatosan. Nevezetesen az, hogy az ipart oda kell telepí-
teni, ahol rendelkezésre áll a fűtőanyag! 

                                                           
26

 Szontagh jelentés részlete. 
27

 A vízi szállítás olcsó, viszont a folyónak alkalmasnak kell lennie erre. A borsodi szenek szállítási gondjait 
alapjaiban majd a vasút oldja meg! A Sajónak, mint vízi szállítási útvonalnak az elképzelése sokszor előfordult 
az idők során. Vay Alajos báró, Bánréve, Serényi László gróf, Putnok… de még az 1970-es években is! 
28

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786 – 1986. 
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 A XIX. század első felében ennek első jele megyénkben 
az edelényi cukorgyár létrejötte volt (1831).29

 Működé-
sének elején a cukorgyárban fát és ásványi szenet egya-

ránt használtak tüzelésre, s csak később, nagyjából az 
1850-es évektől, vált általánossá a kőszénnel való tüze-

lés. A cukorgyárat a Császta-puszta szénbányái látták el. 

 Sajószentpéter és környékéről az első dokumen-

tált bányákat 1858 előtt – az Albrecht és Haidinger tárók 

nyitása – Radostyánban, illetve Sajókápolnán 1864-ben 

a „Johann Martin Grube”.30
 „Martin János bányája”, 

amely az adatok szerint már 1866-ban be is zárt. 

 

„Johann Martin Grube”  
adományozási irata 

 

 

Borsod vármegyének az a területe, ahol a valóban 
nagyüzemi méretű szénbányászat megindult, Ózd kör-

nyéke volt. A kőszénbányászat itt még szorosabban kap-

csolódik az iparhoz, minthogy azt Diósgyőr, vagy Edelény esetében láthattuk. Az 1840-es 

évekre egyébként is kezdett átrendeződni valamelyest az ország gazdasági szerkezete. A gőz-

hajók, mint komoly kőszénfogyasztók megjelentek, kezdetét vette a vasútépítés, itt a sínek 
előállításához a kőszén adta a gazdaságos energiaszükségletet, sőt az olcsóbb vasúton a bővü-
lő fogyasztókhoz is jobban eljutott a kőszén, a tüzelő. Ahogyan bővült a fogyasztók köre és 
nőtt az igény a kőszén iránt, úgy nyíltak egymás után az újabb és újabb bányák, úgy fokozó-
dott a termelés.  

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

rületek megszerzése volt.  

Becslés szerint 1830-1867 között hazánk területén mintegy és mindössze 7 millió tonna kő-
szenet termeltek ki.   

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

                                                           
29

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

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

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

védnevek alatt. Ezekhez lehet még sorolni a Gede-réti tárókat is. A kiegyezés idején 167 főt foglalkoztattak, 
köztük 62 gyermekmunkást is. 
30

 Martin János miskolci polgár. A bányájában csak néhányan dolgoznak, köztük nők és gyerekek is! 30… 40 

tonna széntermelésről van hírünk. 1886 körül a bányatulajdonos elhunyt és fia nem vitte tovább a bányát, ezért 
azt bezárták. 
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Ellenben a diósgyőri vasgyár 1868-ig (a teljes átalakításig) faszén-tüzelésű kohók és kemen-

cék üzemeltetésére volt berendezve. 

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

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

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

os részesedéssel.  

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

sedéssel.  

A szénbányászat fejlődésével a bányamunkásság száma is rohamosan nőtt: Amíg 1867-ben 

622-en, 1900-ban 4 114-en, 1913-ban már 4960-an dolgoztak a borsodi kőszénbányákban. 

 

 A kezdetekről szóló eseményeket a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatosan 
is összefoglaltuk. 

Év Hely Téma, történés 

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

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

1782 Borsod Benkő Sámuel vizsgálatai borsodi szénnel. 

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

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

1786 Sajókaza 

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

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

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

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

1822  

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

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

1823 
Borsodi szén, 
Szeged 

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

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

bánya. 
1858 

előtt  Radostyán  Albrecht és Haidinger tárók nyitása. 

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

zárt. 
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„ Hinni valamiben még nem megoldás,  

de a megoldás kezdete.”1
 

 

A borsodi szénbányászat kezdeteiről az előző fejezetben írtunk és a végén található 
táblázatba foglalt történésekig jutottunk el.

2
 Itt már bizonyos szénbányák is nevesítve lettek. 

A sajószentpéteri határban fekvő széntelepeket azonban legelőször a község két nagybirtoko-

sa, Xivkovich Emil
3
 és Szirmay Alfréd4

 gróf kutatták fel.  

                                                           
1
 Csoóri Sándor 

2
 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózd vidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei (Magyar 

Elektronikus Könyvtár) https://mek.oszk.hu/12200/12230/ 
3
 Egyes leírásokban Xivkovich, Xivkovics, Xifkovich, Xifkovics, Xiffkovich is. A továbbiakban, ha nem idézet-

ről van szó, akkor a Xivkovich változatot használjuk. Régi nemesi család, itt Borsodban is, az említett időszak-

ban Miskolcon találtam nyomaikat. Miskolc és térségének egyik legbefolyásosabb családja a Xivkovich – Pilta 

családok. (A címeres levelet 1794. június 20. P. Mihály és János kapták. (LR. LVIII-173.) Kihirdette 

Borsodmegye. Kempelen Béla: Magyar nemes családok) A nevükből is eredően a miskolci görögkeleti egyház 
lelkes hívei és támogatói. Xivkovich birtokok: Alacska, Sajószentpéter, Sajószöged, Magyarbél (Pozsony vár-

megye). Xivkovich Emil Borsod vármegye egyik legnagyobb adófizetője, 1882-ban.(Borsod-Miskolci Értesítő) 
A 18.-20. századi Miskolc városi politikai küzdelmeiben, vagyonuk és házasságaik révén gazdasági életében is. 
(Pilta - Xivkovich - Dadányi családok). A 18. század elején telepedtek le és alkottak közösséget Miskolcon a 
görög kereskedők, akik nemcsak a kereskedelmi élet fellendítése miatt jelentősek, hanem sajátos kultúrát, magas 

műveltséget is hoztak magukkal. A 4317 holdas Xivkovich - Pilta birtok 3217 hold szántóból, 559 hold rétből és 
legelőből, valamint 378 hold erdőből állott. A 45 holdas kertet a közvetlenül Miskolc határában vagy ahhoz 
közel fekvő birtoktesteken művelték. Gazdaságukban — eltérően a gazdasági elit többségétől - a szőlőtermesztés 
nem játszott nagy szerepet, mindössze 21 holdat telepítettek be Miskolcon és Mályiban. A birtokok gépesítettsé-
gére jellemző, hogy gőzerővel hajtott lokomobilból 1897-ben négy, cséplőszekrényből 5, járgányból 2, vetőgép-

ből 17 üzemelt. Ugyanebben az évben 503 szarvasmarha, 58 ló, 20 sertés és 500 juh képezte a birtokok állatál-

lományát. Egyes birtoktesteket bérbe adott. Tóvári Judit: Az elit Miskolc város társadalmában. 1872-1917. Stú-
dium Kiadó Nyíregyháza, 1997. Xivkovich Emil 1921-ben hunyt el, felesége pedig (Pilta Erzsébet 1924-ben. 
4
 A Szirmay család (szirmai, szirmabessenyői, cserneki és tárkeöi) grófi család, mely Borsod és Ugocsa várme-

gyék egyik ősrégi tősgyökeres családja, mely később Zemplén, Szatmár, Sáros, Szepes, Ung, Nógrád és több 
más megyékbe is elterjedt. Gróf, szirmai és szirmabesenyői, cserneki és tarkeői Szirmay Alfréd Tamás (Bécs, 
1852. augusztus 19. – Szirmabesenyő, 1900. január 15.) magyar főrendházi tag, nagybirtokos és Borsod várme-

gye virilistája.(Tehetős, Borsod vármegye legtöbb adót fizetője, ennek okán tagja a térség, vezető testületeinek 
is.)  Apja, gróf Szirmay István, az 1820-as években, császári alezredes, birtoka Szirmabesenyő, Szirma, Arnót, 
Sajókeresztúr egész helységeket, valamint sajóbesenyői, sajószentpéteri részbirtokokat foglalt magába, saját 
kezelésű, illetve bérlők, úrbéres jobbágyok és zsellérek, továbbá kisnemesek által használt területekből tevődött 
össze. 1857-es halálát követően a birtok ügyeinek irányítása özvegyére, Szinyei Merse Matildra hárult, mivel 
István fia, Alfréd még csak ötéves volt. Szirmay István előző házasságából született leányok örökségrészeinek 
kiadása, illetve a pereskedések tetemes költségekkel terhelték meg a birtokot. Alfréd növekedése egybeesett a 
gazdálkodás hanyatlásával, így ez iránt, némiképp érthetően, nem nagy fogékonyságot mutatott. Inkább a művé-
szetek és a tudományok vonzották. Gróf Szirmay Alfréd 1878-ban feleségül vette Probstner Máriát, aki gazdag 
szepesi polgárcsaládból származott. A házasság konszolidálta Alfréd vagyoni helyzetét. Az egykori (személyes) 
visszaemlékezések az 1870-es, 80-as évek fordulójának szirmabesenyői „fantasztikus miliőjéről" számolnak be. 
A 36 szobás kastély, a hatalmas kert minden előítélettől mentes, szabad légkörét emelik ki. Birtokain több régé-
szeti ásatást folytatott, valamint őrzője és ápolója volt családja fegyvergyűjteményének, amelyből kisebb múze-

umot alakított ki. Amatőr régészeti expedícióinak eredményei újkő-kori cserépleletek, szkítakori fegyverek, 
avar-kori maradványok voltak. Ő is, de legfőképpen unokaöccse foglalkozott családjának levéltári rendszerezé-
sével. A házasságot követően a gróf számára birtokvásárlásra is nyílt mód. Sáros megyében Gribón mintegy ezer 
hold erdőt szerzett, emellett az 1895-ös gazdacímtár adatai szerint az ugyancsak Sáros megyei Szentmihályon 
egy szintén kb. ezer holdas megosztott birtok tulajdonosaként szerepelt, amit haszonbérlőknek adott ki. Alfréd 
1900-ban bekövetkezett halálával aztán ez a fiág kihalt, a birtokot leánya, Eszter örökölte. Ekkor került sor a 
nagyobb eladásokra és a saját gazdaság felszámolására. 

https://mek.oszk.hu/12200/12230/
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A könnyebb értelmezhetőség okán a XIX. századbeli kataszteri térképeket is segítségül hívjuk, 
mert az akkori településhatárok teljesen mások voltak, mint a maiak! Ebből sok félreértés is 
származik a területek megnevezésével és azonosításával kapcsolatosan.  

Ezen túl pedig azt is figyelembe kell vennünk, hogy az akkori törvények szerint érvényben 
maradt Mária Terézia rendelkezése: „Akié a föld azé a bányászat joga.” A földbirtokosok, 
bányajog5

 címén elvileg haszonhoz jutottak, azonban az igazi befektetés a bányanyitás volt! 

A kőszenet 1861 után is kivették a „szabad ásványok” kategóriájából és így megmaradt a föld 
birtokosának rendelkezési joga. 

Hazánkban ekkor a kőszénbányászatra a következő elv vonatkozott: 

 

„ … A bányamívelést megengedő hatósági engedély (adomány) e szerint csak a földtu-

lajdonos beleegyezése alapján adható meg (Szászország, Magyarország, Erdélyt kivéve)…”6
 

 

Megfelelő tőke esetén ezt a tulajdonos maga is kérhette, végezhette, arra alkalmas szakembe-

rek segítségével. Később a jól szervezett bányavállalatok, vállalkozások arra törekedtek, hogy 
örökáron vásárolják meg a kőszén kiaknázási jogát. 

Szirmay Istvánné grófnő nevére 1868-ban már van bejegyezve bányászati kutatási en-

gedély, Alacska, és Sajókazinc határában szénkutatásra.7 Ezek az engedélyek aztán később 

                                                           
5
 Pallas Nagy lexikona: „ Bányajog, a bányászatra vonatkozó jogszabályok összege. Abban a mértékben, amely-

ben a bányászatnak közgazdasági fontosságát elismerték, tért hódított az a törekvés is, hogy a bányászattal kap-

csolatos jogviszonyok, jelesül a bányászatnak viszonya az államhoz és a főldtulajdonhoz, továbbá a 
bányamivelőknek egymásközti jogi vonatkozásai, valamint a bányaüzemre vonatkozó intézmények a célnak meg-

felelő szabályozást nyerjenek, úgyhogy ma már ez a szabályozás egy egész jogrendszerré tömörült, melynek 
gyökerei az általános magánjogba nyúlnak ugyan vissza, de amely alaptételeinek közgazdasági irányzatánál 
fogva önálló jelentőséggel és rendeltetéssel bír. A B. az uralmának körébe eső jogviszonyok túlnyomó részének 
szabályozásánál a magánjog elveiből indul ki: mindamellett - ama közjogi és közgazdasági elemek számbavéte-

lével, melyeknek a B. terén oly fontos szerep jutott - saját céljának megfelelő önállósággal szerkeszti meg lénye-

ges intézményeit. A B. speciális intézkedései ehhezképest egy magukban véve is befejezett egészet képeznek… 

A magyarországi bányajog történetében két korszakot szokás megkülönböztetni: az úgynevezett Miksa-féle bá-
nyarendelet előttit és utánit. A bányák Magyarországon elejétől fogva nem a földbirtoknak képezték tartozékát, 
hanem közvetlenül a király főúri jogának voltak alárendelve. A XIV. századig a magyar bányajognak két forrása 

volt: a királyi privilégiumok és a bányamívelők szokásai… 

A bányászati igazgatás pedig. mely az 1848: III. t.c. meghozataláig (6. §.), a bécsi udvari kamara hatásköréhez 
tartozott és mindenképen arra törekedett, hogy a Miksa-féle bányarendeletet és a későbbi kir. rendeleteket ér-

vényre juttassa, nem hozta közelebbi érintkezésbe a bányászati viszonyok fejlődését az egységre törekvő magyar 
jogélettel. 
De már az 1791. törvényhozás felismerte, hogy a bányajog körébe eső jogviszonyok rendszeres szabályozása az 
ország törvényhozásának feladata… 

Az abszolút korszak beálltával az 1854. május 23-án kiadott, ausztriai bányatörvény lépett életbe, mely az 1861 
országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályok VII. részben foglalt módosításokkal 
nálunk most is érvényben van. Ez a törvény egységes alapra fektette a B. rendszerét, megszüntette a partikuláris 
bányajogi szabályrendeletek hatályát, s az akkori viszonyok közt a tisztultabb felfogást igyekezett érvényre jut-

tatni. Alapelve a bányamívelési szabadság, melyet azonban még mindig csak a bányaregálé költött fogalmának 
közvetítésével tud megvalósítani. 
6
 Pallas Nagy lexikona, Bányajog 

7
 A korabeli kataszteri térképek szerint Sajószentpéter – Berente – Alacska – Sajókazinc mind határos területek 

egymással. (Lásd későbbi térképek!)  
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megismétlődnek, de a kutatási eredményekről nincsenek fellelhető adatok. Egészen biztosan 
eredményesek azonban a későbbi bányanyitások tükrében! 

 1882-ben, „Albert” védnéven adományozásra kerül egy bányatelek Sajószentpéteren. 
Mivel nem történik itt bányaművelés, azért a bányakapitányság 1885-ben felszólítja a tulajdo-

nost a „rendes üzembevétel”-re. 1886-ban a tulajdonos „szüneteltetési engedély”-t kér. A 
bányakapitányság „üzemelhanyagolás” címén 5 Ft bírságot szab ki erre a bányatelekre 1887-

ben, és elrendelik a bánya 90 napon belüli „üzembe helyezését”… 

Ilyen nevű bánya azonban később nem nyílt itt.  

Megvizsgálva ezt a problémát több vonalon, egy „szál” már valamivel ígéretesebb és 

egyértelműbb lehet.  

Adatokkal az 1771. évi urbárium szolgált, Alacska vonatkozásában. Maga az eljárás 1878-ig 

tartott, s összefonódott a határ tagosításával itt Alacskán. A tagosítási törvény 1871-ben jelent 

meg, a javaslat azonban már 1857-ben megszületett, mely szerint:  

„ – Beltelek, erdő, szőlő nem képezheti a tagosítás tárgyát. – Minden magánbirtok a 
majorsági földosztályzat szerint ugyanazon mennyiségben, amennyire lehet, egy tagban adas-

sék ki. – A birtokhelyet sorshúzás határozza meg.”  

Ebben az „időben” az alacskai határban birtokosok voltak: Fáy Ferencné, Ragályi Károlyné, 
Radvánszky Albert, Máriássy László, Ragályi József, Hámos Antal, Szentiványi Miklós, Ragá-
lyi Gyula, Elek Jánosné, Bosch Zsigmond.  

Az „Albert” védnévvel kapcsolatosan tehát bizonytalanság van, de…  

A sajókazai bányászkodásban jeleskedő báró Radvánszky család,8 vélhetően itt is „kereste” a 

szénbányászat lehetőségét. Radvánszky Albert,9 majd halála után özvegye nagyon valószínű, 
hogy itt az alacskai birtokrészén, „Albert” névvel jegyeztethette be a bányatelket. 

 

„… A Radvánszky – uradalom leginkább prosperáló ágát a sajókazai kőszénbányászat 
adta. A kiegyezés utáni időkben ez az ágazat adott lendületet a falu fejlődésének. Még az 
1860-as években nyert engedélyt Radvánszky Albertné, hogy itteni birtokain kőszén utáni ku-

tatásokat végeztethessen. A kutatások eredményeként 250 mázsa szenet termeltek ki, melyet az 
uradalom szükségleteinek kielégítésére használtak. Mindazonáltal a rendszeres bányászat 
csak 1884-ben indult meg Sajókazán…”10

 

 

Ezek után, hogy fogalmunk is legyen arról, hol is lehetett hely szerint ez az „Albert” védnevű 
bányatelek, ismét a katasztert hívjuk segítségül. 

 

                                                           
8
 Báró Radványszky Ferenc 1786-ban nyitja a bányáját, ezt tekintjük a borsodi szénbányászat igazi kezdetének. 

Ő a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadémián bányatiszti oklevelet is nyert. 
9
 Báró Radvánszky Albert (Besztercebánya, 1806 – Sajókaza, 1857), Báró Radvánszky Albertné, Bárczay Karo-

lina (Pere, 1818 – Sajókaza, 1903) 
10

 Szűcs Krisztina: A sajókazai Radvánszky – uradalom az országos gazdaság tükrében. Barcikai Históriás. 
2018.09.08. 
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Alacska kataszteri térkép11
 

 

 

 

Alacska kataszteri térkép, Gujutka szőlő elhelyezkedése12
 

 

 

                                                           
11

 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) 
12

 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) 
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A Radvánszkyak Alacska községi birtokai, 1891
13

  

 

 

                                                           
13

 Alacska község felvételi előrajzai [S 79 - No. 265/5.] 
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A Radvánszkyak Gujutka szőlő környéki birtokrészei, 189114
  

 

 

A Gujutka szőlő környéke és szomszédos területei 

 

A térképekre nézve a Radvánszkyak igencsak jó helyen kereshették a szenet! A Gujutka szőlő 

a Ludna pusztával határos nyugatról, északról pedig a kondói szénterületekkel is!  

Mindegyik említett helyen később évtizedes, és jelentősebb szénbányászat folyik majd több 
bányából. Miért nem nyitottak itt ők bányát? Sajnos nincs válasz. Pedig érdemes lett volna… 

Ha ők voltak, akkor nagyot hibáztak! 

Egyébként Borsodban Királdon volt ilyen „Albert” nevű bányatelek és bánya (táró) a XIX. 

század végén. 

 

Xivkovichék 1888-ban mélyítették az akkori Kos-völgyben15
 az első kutató aknát. Ez az 

akna 18 m mély volt, s benne 1 m vastag barnaszéntelepet (az I.-telep, más néven Erzsébet-
telep)

16
 tárta fel.  

                                                           
14

 Alacska község felvételi előrajzai [S 79 - No. 265/5.] 
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Később, alkalmasabb helyen egy 24 m-es aknát is mélyíttetett, amelyből kezdetleges módon 
termelték ki a barnaszenet. Ezzel a környékbeli gazdaságok szénszükségletét látták el, de e 
célra sem tudtak eleget termelni.  

Erzsébet-bánya a nevét, vagy Xivkovich Emilné, Pilta Erzsébetről, vagy a lányukról, 
Xivkovich Erzsébetről kapta.

17
 

 

 

Kataszteri térképek. 
 Alacska, Sajószentpéter, Berente, Sajókazinc, Kápolna 

kataszteri területei18
 

 

 

A Magyar Bányakalauz 1892. évi száma Erzsébet bányáról már tudósít. 

„ Barnaszénbánya Sajó - Szentpéteren (vasút és posta) (Kisfaludi puszta), Borsod me-

gye, 8 b[ánya]m[mérték]. és 2 h[atár]k[öz]. (395.068 m2), 6 bánya kocsi, 1 gőzkazán, 8 ló-
erőre, 1 pulzometer. Tulajdonos: Xivkovich Pilta Erzsébet Miskolczon igazgató: Csiszár Péter 
Sajó-Szentpéteren; gondnok: Ofcsak József ugyanott. 8 munkás.” 

 
 

                                                                                                                                                                                     
15

 Az „alacsi” (ez szerepel néhány szakmunkában, de helyesen alacskai) völgyből nyíló „Kos-völgyben”. Ez a 

terület akkor a sajószentpéteri kataszterhez tartozott.  
16

 Schréter a telepek neveit egyrészt a bánya nevei után adja meg. Aztán a szokásos módon is, amely római szá-
mozású. Ez az V. széntelep, vagy felsőtelep.  Kisebb területen ismerjük, gyenge minőségű, vékony (0,80-1,20 m) 

és meddő betelepülések is vannak benne. Előfordul Diósgyőr, Pereces (Mátyás-telep), Sajólászlófalva, Kondó, 
Sajószentpéter (Erzsébet-telep) és Edelény környékén. 
17

 Akkor bevett szokás volt, hogy a bányákat a tulajdonos család nőtagjairól nevezték el. 
18

 A Habsburg Birodalom - kataszteri térképek XIX. század. 
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2288557.9187873183%2C6138937.057627693%2C

2314336.306576494%2C6146580.76045621 

https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2288557.9187873183%2C6138937.057627693%2C2314336.306576494%2C6146580.76045621
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2288557.9187873183%2C6138937.057627693%2C2314336.306576494%2C6146580.76045621
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Kataszteri térképek, a berentei, kápolnai, alacskai határról 
  

 

 

Kosvölgy elhelyezkedése s Sajószentpéteri kataszterben 
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Erzsébet-bánya 

Erzsébet-bánya 
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Xiffkovich Emilné, Pilta Erzsébet birtokrésze Alacska, 1892.19
 

 

 

Ezek után a Szirmay féle bányáról is áttekintjük, hogy a legelején mik is történtek. 

A szénigények miatt a szomszéd birtokos, Szirmay Alfréd gróf az előbbi aknától DK-

re, kb. 1000 m távolságra, az alacskai fővölgyben szintén lemélyíttetett egy aknát, amellyel a 
felszín alatt 30 m mélységben érték el ugyanazt a telepet. Megállapították, hogy a telep jó 

minőségű barnaszén, s a mellékkőzetek szilárdsága is kedvező s így az 1 m-es telep elfogad-

ható termelési ár mellett fejtésre érdemes. Szirmay gróf ezen kívül kutatófúrásokat is mélyítte-

tett, s ezek által megállapította, hogy az I. telep alatt 80 m-re egy 0,5-1,5 m tiszta, jó minősé-
gű barnaszéntelep fekszik, amelynek anyaga jobb az I. telepénél. (Ez a II. telep, vagy Alfréd-

telep).
20

 

                                                           
19

 Alacska község felvételi előrajzai [S 79 - No. 265/5.] Képek 1892. 
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21180/view/?pg=40&bbox=802%2C-4162%2C5405%2C-1366 
20

 A későbbiekben a földtani viszonyokról és a széntelepekről is írunk részletesebben. Ezáltal is egyértelműsítve 
a különféle forrásokban használt, talált széntelep elnevezéseket, amik sokszor zavaróak. 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21180/view/?pg=40&bbox=802%2C-4162%2C5405%2C-1366
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Az Erzsébet és Alfréd bányákat a 2. és 3. katonai felmérés térképére rajzoltuk21
 

Az elnevezések körül a kezdeti időkben bizonytalanságok vannak! Az első aknák és a későbbi 
elnevezések is lehetnek azonosak, ezt a kérdést majd alaposabban is megvizsgáljuk.22

 

                                                           
21

 Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés 
22

 A későbbi Erzsébet-aknát (teljesen bizonyos, hogy lejtősakna) és szintén a későbbi Alfréd-aknát már a Magyar 
Általános Kőszénbánya Rt (MÁK) létesítette, 1895 után. Ezekben 1917-ig folyt termelés. 

Erzsébet-bánya 

Alfréd-bánya 

Erzsébet-bánya 

Alfréd-bánya 
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 Az akkori bányaművelések esetében általánosságban – itt borsodra is jellemzően – a 

következőket lehet megállapítani. 

 Igyekeztek a kis mélységben levő szeneket megközelíteni, lehetőleg tárókkal23
 és ezen 

keresztül leművelni azokat. Ha ez nem volt lehetséges – lásd a két első sajószentpéteri 
bányát – akkor vagy lejtősaknával (Erzsébet bánya), de akár függőleges aknával (kez-

deti kismélységű Erzsébet akna, Alfréd akna) is működtek. 
 Az egyszerű tárós megközelítés esetén ilyen módon akár kisterületen elhelyezkedő, 

viszonylag szerény szénmennyiségre is létesültek bányák. 
 Földtani zavaroknál inkább új tárót hajtottak ki, mintsem a problémás területtel baj-

lódtak. 
 A bányabiztosítást is igyekeztek minimalizálni, ebből viszont számos baj lett, annak 

ellenére, hogy szigorú bányahatóság állt mindig a háttérben. 
 A tárókat úgy nyitották, hogy az arról művelt széntelepekről, fejtésekből a víz gravitá-

ciós úton, csorgában24
 a tárón át távozzon. 

 A szellőztetést csak a természetes, statikus légnyomáskülönbség által, a légáram bizto-

sította. Legfeljebb a légaknák alatti „túzkosarakkal” növelték a statikus légnyomást. 
  A szállítás is nagyon egyszerű volt eleinte és alkalmazkodott a bánya termeléséhez. 

Itt aztán a kézi talicskázástól, a kézzel tolt csilléig (amely akár fából is készülhetett), a 
lóvasútig… széles volt a paletta. 

 A bányászok ekkor az „elemi” kéziszerszámaikat használták. Csákány, lapát, balta, 

fűrész, bányamécs… 

 A komolyabb termelésű bányák és ahol az adottságok ezt megkívánták, nagyobb lej-

tősaknákkal, de akár függőleges aknákkal is közelítették a széntelepeket. Ezek építése, 
működtetése természetesen sokkal nagyobb költségeket igényelt, mint a táróké. Itt már 
gépek is kellenek, kötélgépek, gőzgépek, aknaszállítógépek, szivattyúk, ventillátorok… 

Ezek eleinte gőzzel hajtottak, majd helyben előállított villamos energiával, később 
erőművekből vételezett villamos energiával. 

 A fejtési módok is ezeknek megfelelően alakultak.  Egymás mellett kihajtott vágatok-

ból fejtették a szenet, a vágat két oldalán. Ez volt az oldalszedés, vagy ulmázás.  
Alkalmazták a kamra és pillérfejtéseket is az 1890-es évektől. Ekkor a széntelepek ki-

fejtett részeit nem tömedékelték be, hanem a biztosítófa kiszedése után omlasztottak.  

E módon, Sajószentpéteren, ahol két telep is volt, mindig a felső telep leművelése után 
mentek az alsóbb részek lefejtésére. 
A pillérfejtések esetében egyes helyeken 10… 15 % szénveszteség olvasható, a benn 
hagyott szénpillérek miatt. Úgy vélem, hogy ez inkább 30… 35 % lehetett reálisan. 

 

1893-tól a Magyar Általános Kőszénbánya Rt25
 komoly vásárlási szándékokkal lép fel 

a sajószentpéteri területeken, hogy az itteni szénjogokat és a már létező bányákat is megsze-

                                                           
23

 Vízszintes, vagy nagyon kis lejtésű bányavágat. 
24

 A vízelvezető árok bányász neve. 
25

 A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 1891-ben alakult meg Borsod megyében működő kisebb szénbányák 
megvásárlása révén. Az első alapítók, Melczer Géza és Társai Center-Királdi Kőszénbánya Vállalat, Gr. Teleki 

Géza, Hercz Zsigmond. Ilyen módon megszerzik a Királd, Uppony, Mercse, Sáta, Bóta szénterületeket. A Bán-

völgyben szintén szénjogokat vesznek. (Barca, Bánhorváti, Bánfalva) A centeri bányák kimerülése előtt a MÁK 
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rezze. 1894-ben felerősödnek a MÁK törekvései. 1894-ben felvásárolta a Szirmay féle bányát 
Sajószentpéteren és már ők építik tovább a korábban elkezdett Alfréd-aknai beruházást. 

Ezen kívül a Xivkovics féle bányaterületet is megszerezték a bányával együtt.  

A társulat a II. (Alfréd)
26

 telepre hajtott aknát befejezte, s mintegy évi 2 millió mázsa,27
 azaz 

200 000 tonna barnaszén termelésére óhajtott berendezkedni.  

A MÁK ezután fúrólyukak mélyítése útján felkutatta az egész környéket, így Sajószentpéter, 
Berente, Alacska, Barcika, Sajókazinc, Sajókápolna és Sajókondó községek határát és Ludna-

puszta környékét. Félév alatt öt fúrógarnitúrával 32 fúrólyukat mélyítettek, amelyekkel 120-

230 m mélységekig hatoltak le. Többnyire forgatva működő kanál- és csigafúróval dolgoztak, 
s csak a keményebb rétegeknél használták a csigafúrót. A fúrásokat 200 mm átmérővel kezd-

ték, és 120 m mélységig három csőrakat, 230 m-ig hat csőrakat volt szükséges. Több fúró-
lyukkal mindhárom telepet harántolták, de ezek közül csak az I. (Erzsébet) telep, s a II. (Alf-

réd) telep bizonyult fejtésre érdemesnek.  

Megemlítem, hogy az I. sz. fúrólyuk 212 m mélységéből, amidőn a III. telep közvetlen fedőjét 
átfúrták, a térszín fölé 4 m-re felszökő, gázokkal vegyes artézi-vizet kaptak.

28
 

„ Ennek az érdekes jelenségnek rövid leírását néhai Márkus Károly sajószentpéteri 
bányaigazgató nyomán a következőkben szó szerint közölhetjük:  

 

„Az I. sz. fúrólyuknál egy, a szénkutatásoknál igen ritka jelenség mutatkozott. Ugyanis midőn 
a fúrólyuk a 212 m-ben közvetlenül a III. telep fedőjében levő congeriás réteget átfúrta, nagy 
robajjal, gázokkal vegyest, a fúrólyuk szintje fölé 4 m magasságra szökött a víz és ezen ma-

gasságban maradt mintegy 10 percig a fúrólyuk fölött, fehér habból álló oszlopot képezve. 
Végre az oszlop mindig alacsonyabb lett, a víztömeg nagy morajjal visszahúzódott a fúró-
lyukba és néhány perc múlva elcsendesedett. Két óra elteltével újabb kilövellés volt rövidebb 
időtartammal, de az elsőhöz hasonló hevességgel. A kilövellések ezután pontosan két óránként 

                                                                                                                                                                                     

Királdon megnyitotta a Margit tárót és ismét üzembe vonta az Albert, Sámuel, Hönsch, és Mária tárókat és a II. 
lejtősaknát. A MÁV putnoki állomástól az Albert táróig iparvágány létesült, 9 km hosszban, normál nyomtávval. 
Ugyanitt építik a Zsigmond aknát, a Hurokvölgy-lejtősaknát, és a Géza lejtősaknát is. 1895-ben veszik meg a 

Szirmay gróf bányáját Sajószentpéteren, majd a Xivkovics féle bányát is. Ezen túl, Sajókápolna, Ludnapuszta, 
Kondó, Alacska, Berente szénterületeit is. 1895-ben megalapítják a sajószentpéteri Hazai Üvegipari Rt üveggyá-
rát, ami egymagában évi 35 000 tonna szenet igényel a működéséhez!  
A tatai szénmedencének 1896-ban történt felfedezése, majd az Esztergom-környéki bányák megszerzése után 
megkezdődött a vállalat nagyarányú kibontakozása. Mivel működésének legfontosabb területe a Dunántúl lett, 
1910-ben borsodi bányáit a Borsodi Szénbányák Rt. néven megalakuló leányvállalatának adta át. Innentől a 
MÁK borsod megyei bányái a Kazinci - Kőszénbánya Rt-vel együtt Borsodi Szénbányák Rt. néven önálló le-

ányvállalatot képeztek, de szoros kapcsolatban maradtak természetesen a MÁK Rt-vel. 
26

 Ez a IV. széntelep 1-2 m vastag, s nagy területen fejlődött ki, már Pereces környékén is megvan (Wiesner - 
telep), s áthúzódik Sajószentpéter tájára (Alfréd-telep), Berente, Alacska, Sajókazinc határába (Géza-telep) és 

Mályinka mellé.  A Sajó völgyének baloldalán pedig Múcsony és Edelény határában van meg.  
27

 A korabeli leírások, de a szakkönyvi fejezetekben is a „métermázsa” (1 mq = 100 kg) a szénre alkalmazott 
mennyiségi mérték. Ez a „mázsa” a bányászat fejlődésével végbemenő folyamatoknál aztán már kicsinek bizo-

nyult, áttértek a tonnában mért mennyiségre (1 tonna = 10 q = 1000 kg). 
28

 A földtani leírásokkal foglalkozó fejezetben majd azonosítjuk a telepeket a régi, nevük szerinti, majd az új, a 
római számozásuk alapján is. A leírások, attól függően, hogy miikor és kitől származnak, vegyesen használják a 
telepek elnevezéseit. Majd arra is fényt derítünk, hogy a szomszédos barnaszénterületeken, ezek a széntelepek 
hol is fordultak még elő. 
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másféléven át megismétlődtek, a kilövellés magassága azonban idővel fogyott, úgy, hogy a 
teljes elmúlás előtt már csak 1,5 m-re emelkedett a föld színe fölé. Időközben a periódusban is 
szabálytalanság állott be, a kilövellés mindig ritkább lett, végre teljesen elmaradt. A víz az 
egész idő alatt a fúrólyukból kifolyt.“ 

… Ugyanitt a 34. sz. fúrás 120. m-éből, a 44. sz. fúrás 42. m mélységéből az itteni II. és III. 
telep közötti rétegből, szénsavkiömlést észleltek. Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a szénülé-
si folyamat lefolyását gátló, vagy elősegítő módon résztvesznek a kísérő kőzetek is. 

Ezeket a szénsavelőfordulásokat a tökéletlen szenesülési folyamattal, illetve a kiszabaduló 
gázok tökéletlen elvezetésével kell magyaráznunk. A fedőbb telepek homokos zárórétegei sza-

bad útat adtak a gázoknak, amelyek az alsó telep congeriás agyag fedőjében zárórétegre buk-

kantak. A sajószentpéteri szénsav csakis az alsó telep szénülési folyamatából (esetleg a 
congeriák bomlásából) származott, mivel a medence területén semmi egyéb olyan földtani 
jelenséget nem ismerünk, amely gáztermelő volna…”29

 

 

Az intenzívebb szénbányászat évtizedeken át az Alfréd-akna és az Erzsébet-lejtősakna útján 
történt. 1917-ben azonban mindkét aknát üzemen kívül helyezték, mivel az általuk gazdasá-
gosan leművelhető szénteleprészeket már lefejtették.  

Ezek után majd a két első sajószentpéteri bányáról részletesen is írunk.  

Mielőtt azonban megnéznénk, hogy e bányákról miket lehetett még kideríteni pontosan, ve-

gyük át vázlatosan a borsodi szénmedence sajátosságait is, hogy képünk legyen a probléma 
nagyságáról! 

 

 

                                                           
29

 Dr Vadász Elemér: A borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. M. Kir. Földtani Intézet, 1929. 
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„ A kétely a bölcsesség kezdete.””1
 

 

Ezek után magáról a borsodi szénmedencéről is néhány gondolat! 

A borsodi szénmedence az északi harrnadkorú szénterület legjelentősebb része. Föld-

tani szempontból két különálló területre – kelet-borsodi és nyugat-borsodi szénmedencére – 

bonthatjuk.  

Közöttük a határt az Upponyi szigethegység és a sajógalgóci (karbon korú) mészkővonulat 
jelöli ki. Ezek vonulata, a Rudabányai hegységet is figyelembe véve, megegyezik azzal a tö-
résvonallal, Darnó-vonal, melyet a sajóvelezdi, sajógalgóci es jakfalvai mélyfúrásokkal is 
kimutattak, s amelyeknek csapásvonala a külszínen, és a geofizikai mérések alapján is jó1 
kimutatható. 

 

Magyarország prekainozoos medencealjzatának szerkezeti felépítése2
 

 

 
 

                                                           
1
 René Descartes 

2
 Budai Tamás – Konrád Gyula: Magyarország földtana. Egyetemi jegyzet. Pécsi Tudományegyetem Természet-

tudományi Kar 2011 
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A medence északi határát a Rudabányai hegység es a Gömöri karszt, a délit a Bükk hegység és 
az Upponyi szigethegység (a széntelepes csoportnál idősebb) képződményei (kőzetei) alkot-

ják. A széntelep kifejlődését, illetve jelenlétet nyugaton addig tételezhetjük fel, amíg a szénte-

lepes csoport oligocén korú fekükőzetét a felszínen vagy közelfelszínen nem tálaljuk. Kelet, 
délkelet irányban a medence nyitott. Gyakorlatilag Edelény, Sajóecseg. Görömböly vonalat 

fogadhatjuk el határul. Ettől keletre a szénteleptől fiatalabb rétegek nagy vastagságban fedik a 
szemtelepes csoportot. 

A két medencerészben a szertelepek különböző módon fejlődtek ki, kapcsolatuk, összefüggé-
sük azonban bizonyítható. Az egyes medencéken belül további tagozódást is megfigyelhe-

tünk, mely a telepviszonyokban, geológiai és szerkezeti adottságokban is megmutatkozik. 

A nyugat-borsodi szénrnedence a megye határain túl terjed deli irányban egészen 
Szarvaskő községig. A hevesi területen az Egercsehi bánya a legjelentősebb. ahol jelentős 
bányászat folyt. 

E szénterület borsodi szakasza alapvetően két részre oszlik, egy kisebb nyugati és egy na-

gyobb kiterjedésű keleti vonulatra. 

 Az ózdi szénmedence nyugati szénvonulata újra két részre tagolódik.  
o A Borsodnádasd – Járdánháza és az  
o Arló – Somsály – Ózd területre.  

 Az ózdi szénmedence keleti területe az ózdvidéki szénbányászat fő területe. E vonulat 
a megye határánál a Borsodnádasdtól Szilvásváradig húzódik és széles sávban tart 
egészen Sajóvelezd – Dubicsányig. 

o Borsodnádasd – Szekeresbükk, 
o Somsályfő, 
o Farkaslyuk, 

o Bánszállás – Királd, 
o Putnok – Sajóvelezd. 

 A kelet-borsodi szénmedence a széntelepek kifejlődése és jelenléte okán, több részre 
bontható.  

 Az első elkülönülő terület a diósgyőri, amelyben a IV. és V. barnaszéntelepek3
 ki-

fejlődése volt csak olyan, hogy bányászatra alkalmas legyen. 
 A másik nagy terület a Sajó jobb partja. Ez a Bükkalja, amelyet a Tardona-patak 

újabb két részre oszt, keleti és nyugati rész. Itt minden széntelep megvan az V. te-

lep kivételével. 
 A harmadik terület a Sajó bal partja. Ormosi szénterület, a Mák-pataki szénterület, 

Felsőnyárád-Kurityáni terület. Itt a IV. és V: széntelepek vannak, amelyek 
műrevalóak. Innen kelet felé (Edelény) viszont már az I., II., és III. telepeket  is 
művelhetők voltak. 

 

                                                           
3
 A széntelepek sorszámozása a külszín felől lefelé történik. Később lesz róla bővebben szó. A szakirodalomban 

a telepek elnevezése kezdetben a bányákról, a tulajdonosokról kapta a nevét. Egyértelmű azonosításuk, egymás-

hoz való viszonyuk, újra számozásuk egy hosszú folyamat volt. 
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A nyugat-borsodi, azaz ózdvidéki szénterület4
 

                                                           
4
 Dr Izsó István térképe 
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A kelet-borsodi szénterület5

 

 

 

                                                           
5
 Dr Izsó István térképe 
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Az egercsehi szénterület6 

 

A széntelepek azonosítása. 

 Dr Vadász Elemér rajzán a salgótarjáni III. (alsó) széntelep is rajta van a viszonyítás 
érdekében. Itt vegyes az elnevezések rendje, de legtöbb a személyekről azonosított, bányák-

hoz köthető telepelnevezés. (Erzsébet, Alfréd, Wiesner, Adriányi, Zsófia, Géza…) 

Ez és a következők alapján a táblázatban összefoglalható és „közös nevezőre” hozható, a 
széntelepekkel kapcsolatos ismeretanyag. 

 

Bánya, 
szénterület 

Széntelepek 

I. II. III. IV. V. 

Pereces felső, vagy Mátyás középső, vagy Wiesner - alsó, vagy Adriányi fna 

Baross-akna - - - Adriányi fna 

Sajószentpéter felső, vagy Erzsébet alsó, vagy Alfréd - fna - 

Berente felső főtelep fna7 - - 

Alacska felső főtelep fna - - 

Sajókazinc felső, vagy Árpád Ilona, vagy Géza harmadik, vagy Zsófia negyedik, vagy Sándor fna 

Edelény Lánci-völgyi - - - - 

Múcsony 

- - - felső alsó 

Rudolftelep 

Sajókaza 

Felsőnyárád 

Ormospuszta 

Bán-völgy - - fna felső alsó 

Putnok - - felső középső alsó 

Királd - - felső középső alsó 

Bánszállás 

- - - felső alsó 
Farkaslyuk 

Somsály 

Borsodnádasd 

 

 

                                                           
6
 Dr Izsó István térképe 

7
 fna → fejtésre nem alkalmas 
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A borsodi széntelepek8
 

 

Dr Juhász András elvei alapján szerkesztődött a következő ábra. 

 

Dr Juhász András9
 szerinti telepelrendezés 

                                                           
8
 Dr Vadász Elemér: A borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 

9
 A Borsodi Szénbányák főgeológusa, majd a Földtani osztály vezetője. Később részletesen is írunk róla. 
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Széntelepek megfeleltetése a borsodi szénmedence keleti és nyugati részei között. 

 

Borsodi szénmedence 

keleti rész nyugati rész 

Széntelep 

I. - 

II. - 

III. I. 

IV. II. 

V. III. 

 

A geológiai és egyéb adottságokról csak röviden, szinte „címszavakban” tudunk meg-

emlékezni, mert annyira összetett. 

A szenek fűtőértéke és egyéb jellemzői, amiket már 1862-ben is tudományosan vizsgáltak, 
később pedig folyamatosan. A táblázat ezt az első hiteles vizsgálatot mutatja!10

 

Lelőhely Mai név 

Vizsgált tulajdonság 

(%) Hőegység 

Víz Hamu 

Várkony I. Ózd-Sajóvárkony 19,0 25,6 2870 

Várkony II. Ózd-Sajóvárkony 15,6 7,5 3729 

Arló Arló 25,2 6,4 3929 

Bilisz-gödör Hódoscsépány 14,4 29,4 2779 

Karu Ózd - Karu 15,5 5,6 3977 

Köpüs-völgy 

Miskolc-Diósgyőr 
11,4 3,8 4181 

Lippa-völgy 11,6 3,7 4248 

Bikkes-völgy 15,6 1,2 3627 

Csirikosár Varbó 
10,9 4,6 4000 

Andó-forrás 15,9 10,0 3209 

Parasznya Parasznya 2,9 26,4 2768 

Pálinkás-völgy11 Miskolc-Pereces 

10,4 2,2 4226 

19,2 11,4 3299 

15,4 10,8 3344 

Pereces Miskolc-Pereces 12,0 8,4 3729 

Tard Tard 8,9 2,5 3943 

 

 A Darnó-vonaltól nyugatra a szenek minősége jobb, mint a keleti oldalán. 

Itt nyugaton, az ózdvidéki területeken a II. telep (főtelep) a legjobb minőségű, akár 4000… 
4300 kalóriás. Ugyanez Putnokon már csak 2800… 2900 kalóriás,  

A kelet-borsodi területen a legvékonyabb széntelep a III., a legvastagabb az V. telep, amely 
Ormospusztánál 14 m, sajnos meddő beágyazódásokkal! 

A kelet-borsodi területeken a legjobb a II. telep, ez Sajószentpéter, Berente térségében 3300 
kalóriás.  

 A széntelepet kísérő kőzetei rendkívül változatosak a terület és a vidék függvényében. 
Kőzetmechanikailag általában kis szilárdságúak. A nem ritka homok és kavicsrétegek a víz-

veszélyt növelik. Több helyen „úszóhomok” jellegűek, ami rendkívüli gondokat okoz. A víz-

veszély főleg a nyugat-borsodi bányáknál állt fenn fokozottan. (Farkaslyuk – Somsály)  

                                                           
10

 Karl Ritter von Hauer: Untersuchumgen… Braun- und Steibkohlen. Wien, 1862… Később kiderült, hogy ez a 
vizsgálat bizonyos „ferdítéseket” tartalmazott, egyes bányák, területek javára. (Diósgyőri szénterület!) 
11

 Pálinkás völgy. Pereces-Baross alagút ÉNy-i kijárata közelében. Több bánya és táró (Wiesner-I.-IV. tárók, 
Hunyadi, Valentin, Ó-Valentin, Bálint, Prokop tárók…)  
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A kelet-borsodi mélyebb bányáknál is fennállt a vízveszély, Edelény, Feketevölgy, 
Lyukóbánya, Kazincbarcika Tervtáró. 

 

Szenek elemzése, 1906.
12

 

 

A bányaművelést a telepek törései, a vetők 

nehezítették, lehetetlenítették. A kelet-borsodi terü-
leten a legnagyobb vető a kondói – nagyvető, amely 

185 méteres! 

A nyugati részen ez Egercsehinél van, 170 méteres.  

A kisebb vetőknek se szeri, se száma!  

A geológia zavarok, a víz mindig nagyon sok gon-

dot, problémát okozott a borsodi bányászkodásban. 
Így volt ez a kezdetekben, de a korszerű gépesített 
bányászkodás idején is. 

Minden bányász-generáció nagyon sok munkával, küszködéssel végezte a munkáját, sok a 
nehéz időszak, amelyet aztán még a társadalmi, politikai, történelmi események is alaposan 

befolyásoltak… 

 

 1912-1922 között a következő bányatulajdonosok és bányatelepek voltak nyilvántar-

tásban.13
 

 

Tulajdonos Bánya települések 
Bányaterület 

(hektár) Megjegyzés, átírás 

Magyar Királyi Kincstár Diósgyőr, Parasznya, Varbó, 
Radistyán, Múcsony, Ormospuszta 

1800,26   

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági 
Rt 

Alacska 72,19  

Bánvölgyi Szénbánya Rt Bánfalva 36,09  

Borsodi Bányatársulat Kurityán 160,33  

Borsodi Szénbányák Rt Sajószentpéter, Királd, Disznóshorvát 1771,18  

Borsodszendrői Kőszénbánya Rt Szendrő 27,07  

Bódy testvérek Felsőnyárád 44,23  

Brát János Múcsony 38,83  

Diósgyőri Szénbánya Rt Diósgyőr 144,37  

Disznóshorváti Kőszénbánya-Hevesi és 
Czeizler 

Disznóshorvát 20,14  

Drótos István  Edelény 109,89  

Egri Főkáptalan Sajóvárkony 213,24  

Egri papnevelde Sajómercse, Királd, Bóta 188,36  

Egyesült Szénbányák Nagybarca 21,93  

Erzsébet Kőszénbányatársulat Sajókaza 14,98  

Ferenczy József és társai Borsodszendrő 63,16  

Gazdasági Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc 48,12  

Kantner Adolf és társai Szuhakálló 38,98  

Kissházy Kálmán Szuhakálló 14,54  

Klein Lipót ás társa Lászlófalva 13,59  

                                                           
12

 Grittner Albert: Szénelemzések, 1906. 
13

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. évben  
https://mek.oszk.hu/09000/09058/pdf/ 

https://mek.oszk.hu/09000/09058/pdf/


Sajószentpéter szénbányászata 4. A borsodi szénmedence 

10 

Zólyomi János és társai Hódoscsépány 22,98  

Mánik Sándor Sajószentpéter 20,51  

Özvegy báró Radvánszky Jánosné és 
társai Sajókaza 340,94  

Rimamurány – salgótarjáni Vasmű Rt Arló, Járdánháza, Borsodnádasd, 
Hódoscsépány, Sajóvárkony, stb 

1361,92  

Sáfrány Rezső Sajókaza 43,59  

Gróf Szirmay Eszter Sajószentpéter 75,31  

Szuhakállói Szénbányatársulat, Winter 
Hermann és társai Szuhakálló 32,98  

Xivkovich Emilné Kisfalud (Sajószentpéter) 78,46  

Vladár Ervin Bánfalva 144,37  

Szepessy Gyula és társa Berente 160,03  

Feledy Károly Kurityán 18,05 1912-ben törölték, felhagyás folytán 

Borsodvidéki Kőszénbánya Társulat Sajókaza 13,53 
Megszűnt, báró Radványszky 
Jánosné és társai cég vette át 

Galán György Múcsony 89,27 
1922-ben a Magyar Királyi Kincstár 

vette meg 

 

 

Területnagyság szerint rendezve a táblázat a következő képet adja. 

 

Tulajdonos Bánya települések 
Bányaterület 

(hektár) Megjegyzés, átírás 

Magyar Királyi Kincstár Diósgyőr, Parasznya, Varbó, 
Radistyán, Múcsony, Ormospuszta 

1800,26   

Borsodi Szénbányák Rt Sajószentpéter, Királd, Disznóshorvát 1771,18  

Rimamurány - salgótarjáni Vasmű Rt 
Arló, Járdánháza, Borsodnádasd, 
Hódoscsépány, Sajóvárkony, Somsály, 
Farkaslyuk… 

1361,92  

Özvegy báró Radvánszky Jánosné és 
társai Sajókaza 340,94  

Egri Főkáptalan Sajóvárkony 213,24  

Egri papnevelde Sajómercse, Királd, Bóta 188,36  

Borsodi Bányatársulat Kurityán 160,33  

Szepessy Gyula és társa Berente 160,03  

Vladár Ervin Bánfalva 144,37  

Diósgyőri Szénbánya Rt Diósgyőr 144,37  

Drótos István  Edelény 109,89  

Galán György Múcsony 89,27 
1922-ben a Magyar Királyi Kincstár 

vette meg 

Xivkovich Emilné Kisfalud (Sajószentpéter) 78,46  

Gróf Szirmay Eszter Sajószentpéter 75,31  

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági 
Rt 

Alacska 72,19  

Ferenczy József és társai Borsodszendrő 63,16  

Gazdasági Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc 48,12  

Bódy testvérek Felsőnyárád 44,23  

Sáfrány Rezső Sajókaza 43,59  

Kantner Adolf és társai Szuhakálló 38,98  

Brát János Múcsony 38,83  

Bánvölgyi Szénbánya Rt Bánfalva 36,09  

Szuhakállói Szénbányatársulat, Winter 
Hermann és társai Szuhakálló 32,98  

Borsodszendrői Kőszénbánya Rt Szendrő 27,07  

Zólyomi János és társai Hódoscsépány 22,98  

Egyesült Szénbányák Nagybarca 21,93  

Mánik Sándor Sajószentpéter 20,51  

Disznóshorváti Kőszénbánya-Hevesi és 
Czeizler 

Disznóshorvát 20,14  

Feledy Károly Kurityán 18,05 1912-ben törölték, felhagyás folytán 

Erzsébet Kőszénbányatársulat Sajókaza 14,98  

Kissházy Kálmán Szuhakálló 14,54  

Klein Lipót ás társa Lászlófalva 13,59  

Borsodvidéki Kőszénbánya Társulat Sajókaza 13,53 
Megszűnt, báró Radványszky 
Jánosné és társai cég vette át 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Xivkovich-család bányája, az 

Erzsébet-lejtősakna, a kezdetekben 
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 „ A gazdagság nem a kincsek birtoklásából áll,  

hanem azok kihasználásából.”1
 

 

A Xivkovich család2
 

„… A 18. század elején telepedtek le és alkottak kompániát Miskolcon a görög keres-

kedők, akik nemcsak a kereskedelmi élet fellendítése miatt jelentősek, hanem sajátos kultúrát, 
magas műveltséget is hoztak magukkal. E vagyonos kereskedőréteg hamarosan gyönyörű ba-

rokk templomot épített a városban, amelynek berendezése – pompája és művészi értékei miatt 
– ma is egyedülálló az ország görögkeleti templomai között.  

Leszármazottaik vezető szerepet visznek majd a reformkor városi politikai küzdelmeiben, va-

gyonuk és házasságaik révén pedig a 18-20. századi Miskolc gazdasági életében is. (Pilta – 

Xivkovich – Dadányi családok). Ők az első helyben lakó családok, akikhez az elit családi kap-

csolatai visszavezethetők, akik a gazdasági, politikai és kulturális életben szerepet játszottak.  

A görög kompánia az 1820-as években indult bomlásnak, és ahogy gyengült szervezeti egysé-
gük, úgy hódított tért és vette át a vezetést a kereskedelemben a Morvaországból és Galíciá-
ból származó, Magyarországra a 18. század elején érkezett zsidóság. Számuk az évek 
haladtával állandóan emelkedett, de vizsgált korszakunkban a város népességéhez viszonyított 
arányuk nem változott, 20-22 % között maradt… 

Az önkormányzati testület tagjai jellemzően három vallásfelekezethez tartoztak. A zsidóság 
kezdettől jelen volt a város vezetésében mind a választottak, mind a legtöbb adót fizetők kö-
zött. Kezdetben a 200 tagú képviselőtestületben 27 zsidót találunk, többnyire kereskedőket, 
húszat a legtöbb adót fizetők és hetet a választottak között. Ez a teljes képviselőtestület 13,5 

%-a. A közel 22 ezer lakosú városban ekkor a zsidóság 22 %-ot tett ki… 

A többi képviselőtestületi tag túlnyomórészt református vagy evangélikus, a gazdaságilag 
egykor oly jelentős görögkeletiek közül mindössze két személy, Pilta Miklós és Xivkovich Emil 

maradt, a római katolikusok száma pedig csak az egyházi személyek esetében állapítható meg 
biztonsággal. Tíz pap, közülük öt római katolikus volt a virilisek3

 között… 

                                                           
1
 Bonaparte Napóleon 

2
 Iratokon Xifkovics, Xivkovits, Xivkovich is szerepel… 

3
 A virilizmus a vagyonosok, illetve a legtöbb adót fizetők számára kitüntetett jogokat, elsősorban aránytalan 

választójogot (nagyobb képviseletet) biztosító politikai és jogi elv. A virilizmus Magyarországon porosz mintára 
honosodott meg a kiegyezés után, a törvényhatóságok és a községek közigazgatásának rendezéséről szóló 1870. 
és 1871. évi, továbbá a Budapestet létrehozó 1872. évi törvények vezették be a törvényhatósági bizottságok és a 
községi képviselő-testületek választásánál. Megszüntetésére Budapesten 1920-ban, vidéken viszont csak a má-
sodik világháborút követő demokratikus átalakulás során került sor. A virilizmus elvének gyakorlati megvalósu-

lása különböző volt a községek és a törvényhatóságok önkormányzati testületeiben, és eltérő volt a vármegyék-

ben és a törvényhatósági jogú városokban alkalmazott változata is. Alkalmazásának háromnegyed évszázada 
alatt időben is változtak a konkrét megoldások. A választójog mellett az önkormányzati élet néhány más terüle-

tén is érvényesült a virilizmus elve. Megyék vagy községek közötti területátcsatolás kezdeményezésére, egyes 
esetekben eldöntésére is jogosultak voltak az érintett területen az állami adók többségét befizetők ugyanúgy, 
mint az érintett választók többsége. Ugyanígy a különböző községi formák (kisközség, nagyközség, rendezett 
tanácsú város) közötti átalakulás, illetve rendezett tanácsú városnak törvényhatósági jogú várossá alakulásakor 
(és viszont) is kezdeményező illetve döntő befolyása volt az állami adók többségét fizetőknek. A virilizmus 

lényegesen különbözik a vele egyidőben szintén alkalmazott választójogi cenzus elvétől, mivel az utóbbi egyes 
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Miskolc földrajzi fekvése meghatározta a művelés alá vonható földterület nagyságát, ezért a 
hegyek közé szorított város határában nagybirtok nem volt. A virilisek közé bekerült maroknyi 
földbirtokos csoport létszáma a századfordulóig állandóan csökkent, de már 1872-ben a 

virilizmus első évében is csak 6 %-át tette ki a legnagyobb adót fizetők csoportjának. Az 1900. 
évtől egy földbirtokos, Xivkovich Emil képes megkapaszkodni a virilisek között és ő, mint a 

város legvagyonosabb embere, 1917-ig a listavezető földbirtokos… 

A 19. század vége felé, az 1895. őszi állapotnak megfelelően Miskolcon hét, 100 kat. holdon 

felüli birtokost tüntet fel a gazdacimtár. E hét birtokos közül egy maga a város, 156 kat. hold-

nyi területével. A többi hat birtokos összesen is csak 1663 kat. holdat birtokolt Miskolc hatá-
rában. Közülük négyen voltak ekkor a városi virilisek között, de csak egy személy, Xivkovich 
Emil az, aki 899 kat. hold terjedelmű, miskolci székhelyű gazdaságával a földbirtokos cso-

portba sorolható…4
 

Földbirtokosként a névjegyzékekre kerülni egyrészt rangosabbnak számított, másrészt viszont 
jogos volt, mert e személyek a miskolcinál nagyságrendekkel jelentősebb birtokok felett ren-

delkeztek Borsod és más megyékben. Tipikus példája ennek Xivkovich Emil, a listavezető 

földbirtokos, aki 1885-ben került először a legtöbb adót fizetők névsorába, a 60. helyre, de 

1887 után a 8. helynél hátrébb már egyszer sem csúszik, inkább az első öt hely a jellemző. 
Jövedelmében nagy szerepe lehetett annak a 17 háznak, amelyek a városba vezető forgalmas, 
a búzavásárteret két oldalról körbeölelő utakon feküdtek. 

Megszerzésükben közrejátszott házassága Pilta Erzsébet is, aki a Miskolc 18. századi borke-

reskedelmét fellendítő vagyonos görögök nemességet szerzett leszármazottja volt. (A Pilta 
család a következő, 19. században is a leggazdagabbak közé tartozott, de már nem, mint ke-

reskedő, hanem ügyvéd.)   

A hatalmas vagyont Pilta Erzsébet 1887-ben örökölte, közte városi házakat és több mint 3 
ezer kat. hold földet Borsod megye több helységében, közel Miskolchoz. A Xivkovich család 
így összesen 4317 kat. hold tulajdonosa. (Lányuk, Xivkovich Erzsébet majd Borsod megye 
egyik legtehetősebb földbirtokosához, a szintén görög származású Dadányi Sándorhoz megy 
férjhez és kerül rokoni kapcsolatba a megye felső vezérkarával a két világháború között.) 
Korszakunk közigazgatási törvényeinek értelmében a feleség nevén levő birtok jövedelmét 
terhelő adó is a férj adójába számított, ha ő kezelte a jövedelmet. Így könnyen elképzelhető, 
hogy Pilta Erzsébet öröksége nagymértékben hozzájárult, hogy férje a legtöbb adót fizetők 
előkelő első ranghelycsoportjába kerüljön. Az 1886 utáni öröklés hatása még szembetűnőbb, 
ha a Borsod megyei legtöbb adót fizetők 217 személy nevét tartalmazó listáját is megnézzük, 
ahol Xivkovich Emil a 11. helyen áll, egyszeres adószámítással. Ebben a névsorban egy 
Radvánszky báró, az Erdődy grófok és Fülöp Szász– Coburg Góthai herceg előzik meg, mert 
az ungvári és a kassai püspök csak kétszeres adóbeszámítással kerülhetett elé. 

A 4317 kat. holdas Xivkovits – Pilta birtok 3217 kat. hold szántóból, 559 kat. hold rétből és 
legelőből, valamint 378 hold erdőből állott. A 45 holdas kertet a közvetlenül Miskolc határá-
                                                                                                                                                                                     

személyeket illetve csoportokat meghatározott kritériumok (például vagyon, jövedelem, nem, iskolai végzettség) 
alapján kifejezetten kizár a választójogból, míg a virilizmus csupán egyenlőtlen választójogot hoz létre. A 
virilizmus tehát az egyenlő választójog (minden választásra jogosultnak egyenlő számú szavazata van, amelyek 

ugyanannyit érnek) elvével van ellentétben, míg a cenzus az általános választójoggal. 
4
 Más helyen is voltak birtokai, így Sajószentpéteren és Alacskán is… 
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ban vagy ahhoz közel fekvő birtoktesteken művelték. Gazdaságukban – eltérően a gazdasági 
elit többségétől – a szőlőtermesztés nem játszott nagy szerepet, mindössze 21 kat. holdat tele-

pítettek be Miskolcon és Mályiban. A birtokok gépesítettségére jellemző, hogy gőzerővel haj-

tott lokomobilból 1897-ben négy, cséplőszekrényből 5, járgányból 2, vetőgépből 17 üzemelt. 
Ugyanebben az évben 503 szarvasmarha, 58 ló, 20 sertés és 500 juh képezte a birtokok állat-

állományát.61 Egyes birtoktesteket bérbe adott. 

A tőkeáramlás szempontjából Xivkovich Emil annyiban tekinthető tipikusnak, hogy a gazda-

ság más szektoraival nem is próbálkozott,5 föld- és házbirtokból származó jövedelmét - aho-

gyan a többi földbirtokos sem - nem fektette részvényekbe, következésképp sem ipari részvény-

társaság, sem pénzintézet vezetőségében nem lehet a nevével találkozni…”6
 

 

A Xivkovich – féle bánya 

Az Erzsébet-lejtősakna az Alacskai völgy jobboldalán (több helyen helytelenül alacsi-

völgy), egyik kis mellékvölgynek, az úgynevezett Kos-völgynek a kitorkollásánál nyílott. A 
korábbi kataszteri térképeken fel is tüntettük a bánya helyét.  

 

 

Xivkovich birtok Alacska
7
 

                                                           
5
 Ez így csak részben igaz, mert látjuk majd, hogy birtokán szénbányászattal is próbálkozott. 

6
 Tóvári Judit: Az elit Miskolc város társadalmában. 1872-1917. 

7
 Alacska község felvételi előrajzai [S 79 - No. 265/5.] 1892. K oszt. XVI. 22. szelvény 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21180/?list=eyJxdWVyeSI6ICJrYXRhc3p0ZXIgYWxhY3NrYS

J9 

 

https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21180/?list=eyJxdWVyeSI6ICJrYXRhc3p0ZXIgYWxhY3NrYSJ9
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/21180/?list=eyJxdWVyeSI6ICJrYXRhc3p0ZXIgYWxhY3NrYSJ9
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Alacskai birtokrész a Vágás erdő alatt, 
 Xiffkovich Emilné Pilta Erzsébet 8

 

                                                           
8
 Alacska község felvételi előrajzai [S 79 - No. 265/5.] I. K. oszt. XVI. 22. 
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Alacskai birtokrész a Vágás erdő alatt, Berente és Sajószentpéter 

határában,  Xiffkovich Emilné Pilta Erzsébet 9
 

 

 

A Xivkovich – féle, Erzsébet bánya helye10
 

 

A kataszteri térképek alapján jól látszik, hogy a sajószentpéteri és alacskai birtokrész bizo-

nyosan összefügg, de legalábbis határos egymással. Ezért lehet a bányát nagyobb területen 
művelni majd. 

 A Xivkovich féle Erzsébet bánya helye a sajószentpéteri kataszteren jelölve van. 

A korabeli leírások szerint itt lejtősaknával (Erzsébet lejtősakna) érték el a földfel-

színhez legközelebb levő „Erzsébet telepet”. Erről majd egy vázlatot is készítünk. 

                                                           
9
 Alacska község felvételi előrajzai [S 79 - No. 265/5.] I. K. oszt. XVI. 22. 

10
 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század), Sajószentpéter. 
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Erzsébet-bányatelek „fektetési” térképe11
 

 

 

Az Erzsébet-lejtősakna legfelső része ÉNy felé irányult, majd megfordult, és hozzávetőleg 
15°-os lejtéssel haladt ellenkező irányban, nagyjából 90 m hosszúságban.  

Erről egy vázlatot is készítettünk a szemléletesség érdekében. 

                                                           
11

 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786-1986.  
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A széntelepet (I. telep, vagy Erzsébet-telep) elérve, a csapás mentén É-i és D-i irányban egy-

egy főfeltáró, főszállító vágatot hajtottak. Azután 220 m hosszú ereszkét hajtottak ÉK-i irány-

ban, s onnét É és D felé újból egy-egy feltáró vágatot képeztek ki és ezekkel D felé 1100 m-

re, É felé pedig 200 m-re haladtak.  

 

A fejtési terület É-i részén a széntelep nyugodt volt, zavartalanul feküdt. Itt nyugat felé vető-
dés szolgáltatta, illetve szabta meg a fejtés határát, míg D felé csak az Alacskai völgy közeléig 
fejtették le a széntelepet, mert errefelé a szén fölött már igen vékony a fedőréteg, a szén minő-
sége rosszabbodik s végül a patak vizének a bányába való jutása is fenyegetett.  

Az Erzsébet-aknai kolónia táján a széntelepet kisebb-nagyobb vetődések már annyira szétda-

rabolták, hogy csak kisebb részletek lefejtése volt lehetséges; a legzavartabb rész lefejtetlen 
maradt. 

Az Erzsébet-lejtősaknával csakis a felső, I. vagy Erzsébet-telepet művelték. Ennek műveletei 
kelet felé összeköttetésben álltak az Alfréd-akna műveleteivel.  

„… Erzsébetbánya a vasúti állomástól 2 km távolságra fekszik, s Xivkovich Emilné tu-

lajdona (Miskolczon). Közlés szerint fel van tárva 1 és átfúrva 2 telep, a melyeknek egyenkénti 
vastagsága 1 – 1,3 m. 

90 m; 15o 

Erzsébet-széntelep 

(I. telep) 

1 m vastag 

Erzsébet-bánya 

első lejtősaknája 
 

~ 24 m 

← DNy – DK → 
  

E
rz

sé
be

t-b
án

ya
 

Erzsébet-lejtősakna 
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A széntelep fedője kékesszürke tályag,12
 ostrea

13
 előjövetellel, feküje szürke homokos tályag. 

Kora felső mediterrán. 

A feltárás egy 20 m mély aknával történik. 

A termelés 1891-ben 4731 mm [métermázsa] [473 tonna], 1892-ben 7119 mm [712 tonna] 

volt. 

A szén, osztályozás után közvetlenül a bányából kerül eladásra, csupán csak a közvetlen kö-
zelben használják… 

… A kalóriát direkte kaloriméterrel határoztam meg. 

A tőlem megvizsgált sajószentpéteri Erzsébetbánya szénmintája a következő eredményeket 
adta: 

Nedvesség Hamu Eléghető anyag Összes kén Eléghető kén 
Kalória 

Berthier
14

 szerint 

19,17 8,76 72,07 5,22 3,82 4290 

 

A bányanedvességtől szobahőmérsékletnél teljesen megszáradt anyag 100 súlyrészében van:15
 

 

Az Erzsébet-akna kitermelt szenét, egy, 

nagyjából 2 km hosszú, lóvontatású, kes-

kenyvágányú vasúttal (vélhetően 600 mm 
nyomtáv) szállították át az Alfréd-akna mel-

lett lévő rakodóig. 

 

 

A lovak a bányászatban is  
nélkülözhetetlenek voltak16

 

 

 

                                                           
12

 Tályag, erősen összeálló, mésztartalmú agyag a harmadkorból. 
13

 Ostrea kagylónemzetség (ősmaradvány), a kőzetekben. 
14

 Pierre Berthier 1782-ben született a Párizstól nem messze fekvő Nemours városkában. Itt végezte el középis-

koláit, majd tanulmányait Párizsban, az ottani műszaki egyetemen (Ecole Polytechnique) folytatta 1798 és 1801 
között. 1801-ben felvették a párizsi bányászati egyetemre (Ecole des Mines), ahol 1805-ben mérnöki diplomát 
kapott. Az egyetemen helyezkedett el és Párizsban, valamint vidéken, bányákban végzett kutatásokat. 1816-ban 

professzorrá nevezték ki és megbízták az ásványtani és vegyi laboratórium vezetésével. 1827-ben a Francia 

Tudományos Akadémia tagjává választották, 1837-ben pedig ez egyetem vezetőjévé (Inspecteur général des 
Mines). Sikeres pályafutása szomorú hirtelenséggel ért véget, amikor 1858-ban Párizsban egy lovaskocsi elütöt-

te. Súlyos sérüléseiből nem gyógyult fel teljesen, nem tudta többé lakását elhagyni és 1861-ben elhunyt. 

A Magyar Földtani Hivatalban később e mérési elvet megbízhatatlannak minősítették. 
15

 Kalecsinszky Sándor, a M. Kir. Földtani Intézet vegyészétől: A Magyar Korona országainak ásványszenei. 
(Kőszenek, barnaszenek, lignitek. Különös tekintettel a chemiai összetételükre, és gyakorlati fontosságukra). 
Budapest, 1901. Sasini és brześciani Kalecsinszky Sándor (Sátoraljaújhely, 1857. február 27. – Budapest, 1911. 

június 1.) kémikus, geokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia, levelező tagja. Fő kutatási területe a ma-

gyarországi kőszén- és agyagelőfordulások teleptani feltárása volt, emellett nevéhez fűződik az erdélyi sóstavak 
felmelegedését okozó helioterm jelenség leírása. Tudományos pályája 1884-től a Magyar Királyi Földtani Inté-
zethez kötődött. 1884-ben kőszén-, agyag-, ásvány-, kőzet- és ásványvíz-vizsgálati célokra korszerű kémiai labo-

ratóriumot rendezett be az intézet falai között. 
16

 Bányamozdonyok, bányagépek mélyművelésű bányákban. Facebook.  
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Vázlat a korai Erzsébet bányáról 

Később – az időpontot és a helyeiket egyelőre nem sikerült tisztázni – majd még két 24 méte-

res függőleges akna is létesült az Erzsébet-bányánál. Ezek aknagépeit állati erővel, úgyneve-

„É-i,  „za-

vartalan” 

széntelep 

Erzsébet-széntelep 

(I. telep) 

~ 1 m vastag 

lejtősakna-talppont 

Északi főfeltáró és 

szállítóvágat 

Déli főfeltáró és 

szállítóvágat, 

ÉK-i ereszke, 
220 m 

É-i feltáró vágat 
200 m 

D-i feltáró vágat 
1000 m 

„D-i,  „zavartalan” 
széntelep csak kb. 
az Alacskai völgy 

határáig 

Vékony fedőréteg, rosszabb 
minőségű telep, 

Alacska-patak vize! 

Fejtési határ 

Xivkovich-féle 

Erzsébet-szénbánya 

Lejtősakna 

Fejtési határ 

Fe
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, 
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lejtősakna-bejárat 
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zett lójárgányokkal17
 hajtották meg. A szén iránti keresletet ez a bánya a felszerelésével és 

művelési módjával nem tudta biztosítani, viszont már gőzlokomobil által fejlesztett gőzzel 
hajtották meg a vízszivattyúikat, a pulzométereket. 

Az Erzsébet bányának 1891-ben még külszíni vasútja nem volt, a bányabeli szállításról sin-

csenek megbízható adataink. Az 1899-es állapotról viszont majd az Alfréd aknánál írunk. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt (MÁK Rt) igen előnyös ajánlatot tett a sajószentpéteri 
területekre, mind a Xivkovich, mind a Szirmay családoknak.   

 

Rekonstruált lójárgányos aknaszállítógép18
 

 

A MÁK Rt. először a Szirmay családdal lépett egyezségre, és a megállapodást 1894. október 
hetedikén kötötték meg. A szerződés kimondja, hogy Szirmay Alfréd 100 esztendőre bérbe 
adja a MÁK Rt.-nek 420 katasztrális hold nagyságú birtokán az ásványkutatási, és a kiaknázá-
si, valamint az értékesítési jogokat, továbbá átengedi az „Alfréd" véd nevű bányatelket az ott 

már meglévő és működő bányával, a vasúttal, az épületekkel és a gépekkel együtt, valamint 
átadja az általa a sajókápolnai határra megszerzett szénjogokat is. A MÁK Rt. mindezért 139 

233 forintot fizet, továbbá kötelezi magát minden mázsa eladott szén után két krajcár 

terragium
19

 fizetésére és évi tíz vagon szén önköltségi áron való átadására. A terragium évi 

                                                           
17

 Bányáinkban – a korabeli rajzok tanúsága szerint – a tizenhatodik századtól – mindenütt alkalmazták a lovat: a 
föld alatt csillét húz, a külszínen taposókereket, járgányokat hajt, szállít és dolgozik mindenütt, ahová a bányász 
állította. Lovak mozgatták az egész külszíni szállítást, és számuk a lójárgányok elterjedésével mind több lett. Az 
úgynevezett lójárgány a felszínen helyezkedett el és – ellentétben azzal, amit a nevéből sejteni lehetne – nem 

közlekedésre szolgált. A ló egy tengely körül lépkedett körbe-körbe, és a tengelyből kiágazó küllők – illetve az 

arra erősített hám – segítségével hajtotta azt a dobot, amire a szállítókötél csavarodott. Erre a dobra két kötelet is 
erősítettek és miközben az érccel teli edény a felszínre ért, az üres az aknarakodóra ereszkedett. Ezeket a 
lójárgányokat már az 1270-80-as években alkalmazták, és csak a XX. század első évtizedeiben nyilvánították 
idejétmúltnak a több száz éves berendezést. 
18Szabadtéri bányamúzeum – szkanzen. Banská Štiavnica (Selmecbánya) 
https://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/foldi-banyaszok/banyaszati-

E2%80%8B%E2%80%8Bmuzeum-skanzen/ 
19

 A bérlő által – a birtokolt és használt föld földesúri tulajdonjogának elismeréséül –  adott szolgáltatás, fizetség 

https://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/foldi-banyaszok/banyaszati-E2%80%8B%E2%80%8Bmuzeum-skanzen/
https://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/foldi-banyaszok/banyaszati-E2%80%8B%E2%80%8Bmuzeum-skanzen/
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összege nem lehet kevesebb 3 000 forintnál – köti ki a szerződés, vagyis így az évente kibá-
nyászandó szén minimális mennyiségét is meghatároz-

ták.  

1885. április 30-án a Xivkovich családdal is létre-

jött a megállapo-

dás, nagyjából 
hasonló feltételek 
mellett. 

Ezek után mindkét 
bányát már ők 
művelik.  

 

 Lójárgány20
 

 

A bányával a to-

vábbiakban már a 
MÁK Rt fejezeti-
ben foglalkozunk. 

Itt csak röviden annyit még, hogy az Erzsébet bánya 

további sorsáról Dr Schréter 1916. évi kutatásaiból 
vannak információink. 1916-ban, amikor a jelentése 
készült, a MÁK Rt és a Borsodi szénbányák Rt művelte a bányát. Az Erzsébet bánya ekkorra 

itt a gazdaságosan lefejthető I. telepet (Erzsébet telep) művelését már befejezte. A bánya ek-

kor nem működött. 

1916-17 körülire várták az Alfréd bányának az eredeti aknáiból való lefejtési határidejét, ezért 
ennek a perspektivikusabb bányának a mezőbővítésével foglalkoztak, műszakilag, pénzügyi-

leg. Erről bővebben az Alfréd aknánál lehet olvasni, 

Az Erzsébet bánya új lejtősaknájának mélyítését csak 

1924-ben kezdték el a szénterület további művelésére. 

 

Gőzlokomobil, 1900.21 

 

„… 1924. elején a régi Erzsébet-táró közelében 

új lejtősakna hajtását kezdték meg, amellyel az Erzsébet-

                                                           
20

 Georgius Agricola: DE RE METALLICA LIBRI XII. TIZENKÉT KÖNYV A BÁNYÁSZATRÓL ÉS KO-

HÁSZATRÓL. 1550. december 1. 
21

 A lokomobil valamely munkagép meghajtását biztosító, mára elavult, kis hatásfokú, 10–60 kilowattos telje-

sítményű energiafejlesztő egység, amelyet tűztér, gőzkazán, dugattyús gőzgép, forgattyús tengely és lendkerék 
összeépítésével alakítottak ki. Hazánkban ekkor már több gyár készített jó minőségben ilyen gépeket. (Láng 
László, később Láng Gépgyár, MÁVAG…) 
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telepnek a szénterület Ny-i részén levő, még érintetlen részeinek feltárását és fejtését vették 
tervbe. Az 1924. év nyarának derekáig kb. 60 m hosszúságban elkészült a lejtősakna, azonban 
a szén- piacon ezidőtájban bekövetkezett kedvezőtlen fordulat miatt a lejtősakna továbbhajtá-
sát abbanhagyták…22

 

 

A szén iránti kereslet erőteljes csökkenése miatt azonban rövidesen megszakadtak a munkála-

tok, ugyanis az Alfréd bánya déli folytatásában épült I. és főleg a II. akna, egymagában is 
többet termelt ekkor annál, mint amennyit a részvénytársaság értékesíteni volt képes. Csak 

1942-ben folytatták az akna mélyítését a Kos-völgyben. Egy év múlva, 1943-ban, 139 m ki-

hajtás után érték el a széntelepet. A kitermelt szénnek a sajószentpéteri rakodóra való szállí-
tását már Diesel-mozdonyok beállításával oldották meg. A III. számú lejtősakna is termelt 

1945 után is. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Dr Schréter Zoltán: A Borsod – Hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása. Ez lehetett aztán termé-
szetesen a III. lejtősakna, azaz Sajószentpéter III. akna. 
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 „ Föld mélyébe szállva 

Tengettem napjaim, 

Veszélyt naponta látva 

Dolgoztam sötét tárnáin…”1
 

 

A gróf Szirmay család 

A Szirmay család (szirmai, szirmabessenyői, cserneki és tárkeöi) grófi család, mely 
Borsod és Ugocsa vármegyék egyik ősrégi tősgyökeres családja, mely később Zemplén, 
Szatmár, Sáros, Szepes, Ung, Nógrád és több más megyékbe is elterjedt. 

Gróf szirmai és szirmabesenyői, cserneki és tárkeöi Szirmay Alfréd Tamás (Bécs, 1852. au-

gusztus 19. – Szirmabesenyő, 1900. január 15.) magyar főrendházi tag, nagybirtokos és Bor-

sod vármegye virilistája. 

Iskoláit a kalksburgi kollégiumban végezte, majd Münchenben folytatta tanulmányait a kor 

legjelesebb mestereinél.  

A borsod megyei birtokrészeket apjától, gróf Szirmay Istvántól örökölte meg, melyek Szirma-

besenyő, Szirma, Arnót, Sajókeresztúr egész helységeket, valamint sajóbesenyői,2 
sajószentpéteri részbirtokokat foglalt magába, saját kezelésű, illetve bérlők, úrbéres jobbá-
gyok és zsellérek, továbbá kisnemesek által használt területekből tevődött össze.  

Fényes Elek 1837-ben a birtokról így írt:  

„ … Ékesíti az uraság kastélya és gyönyörű kertje. Nagy juhtenyésztés, 550 holdra 
menő szántófölde igen termékeny, szőlőkertéiben (130 hold) kedves ízű fejér asztalibort ter-

meszt, van még 700 hold rétje, s legelője, s erdeje 115 hold…”  

1851-ben újra Fényes Elektől származó adat, amely 3539 hold Szirmay birtokról írt.  

„ Az állattenyésztés tűrhető, és a mezei gazdaság is tűrhető állapotban van.”  

Gróf Szirmay Alfréd a birtokain több régészeti ásatást folytatott, valamint őrzője és ápolója 
volt családja fegyvergyűjteményének, amelyből kisebb múzeumot alakított ki. Amatőr régésze-

ti expedícióinak eredményei újkőkori cserépleletek, szkítakori fegyverek, avarkori maradvá-
nyok voltak. Ő is, de legfőképpen unokaöccse foglalkozott családjának levéltári rendszerezé-
sével. 

1878-ban házasodott meg nemes jakubjáni és újlublói Probstner Máriával (1851–1884). A 

friggyel jelentős anyagi bevételre tett szert. Az esküvői szertartás református keretek között 
zajlott a sajókeresztúri református templomban, mivel felesége erdélyi unitárius családból 
származott. Házassága által nem csak távoli unokatestvérek, hanem sógorok is lettek a kor 
híres magyar festőjével, Szinyei Merse Pállal, aki feleségével, Probstner Zsófiával többször is 

                                                           
1
 Pisch Ferenc: Bányász-élet 

2
 I. Lipót engedélye alapján 1674-ben Szirmay István Sajóbesenyő mellett alapította meg a mai Szirmabesenyőt. 

Felvidéki birtokairól szlovák jobbágyokat telepítve be ide. 1939-ben egyesült a két település, Szirmabesenyő és 
Sajóbesenyő. 
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vendégeskedett a gróf szirmabesenyői kastélyában. 1879-ben festette meg a művész az ő és 
felesége arcképét, melyek jelenleg a miskolci Herman Ottó Múzeum galériájában tekinthetők 
meg. Szirmay Alfrédnak és Probstner Máriának három gyermeke született: István Tamás 

(Szirmabesenyő, 1881. július 27. – Szirmabesenyő, 1883. február 13.), Eszter Stefánia (Szir-

mabesenyő, 1882. december 26. – Miskolc, 1958. augusztus 2.), ő volt a grófi ág utolsó kép-

viselője. Férje nemes dabasi Halász Zsigmond huszárkapitány. Ádám (Szirmabesenyő, 1884. 
május 9. – Szirmabesenyő, 1884. május 9.), édesanyja pár nappal születése után gyermekágyi 
lázban elhunyt. 

A szirmabesenyői római katolikus templom főoltárképét a művészettörténészek szerint ő fest-

hette. Életében ő volt az előbb említett templom kegyura, ebből kifolyólag az egyházi intéz-

mény 1886-os helyreállítását javarészt ő finanszírozta 

1893-ban a Pallas Nagylexikon szerint elvonultan élt szirmabesenyői kastélyában, ahonnan az 

írások szerint támogatta a hazafias és jótékony eszméket. Fegyver- és régészeti gyűjteményé-
nek egy része a Magyar Nemzeti Múzeumba, illetve a miskolci Herman Ottó Múzeumba ke-

rült, a többi feltehetőleg a bécsi műkereskedelemben szétszóródott. 

1900. január 15. reggelén hunyt el életének negyvennyolcadik évében, hosszas betegeskedés 
után, agylágyulásban. 1900. január 17-én helyezték örök nyugalomra 
a szirmabesenyői felső temetőben.  

Örököse lánya, Eszter volt, akit rokonuk, 

gróf Szirmay Vilmos gyámolított édesapja 
halála után. 

 

Gróf Szirmay Alfréd3
 

 

Gróf Szirmay Alfrédné, 
Probstner Mária 

4
 

 

 

A Szirmay család bányászattal kapcsolatos nagyon régi dolgai feltáratlanok. Annyi 
azonban bizonyos, hogy az ő figyelmüket sem kerülhette el az a tevékenység, amiről a borso-

di szénbányászat kezdetiről szóló fejezetben írtunk. Valószínűleg tudatában voltak az egyes 
birtokrészek ilyen jellegű hasznosságáról. 

Annyit sikerült megállapítani, hogy már Szirmay Alfréd édesanyja, Szirmay Istvánné grófnő 

kérte meg a szénkutatási engedélyt elsőként 1868-ban. A sajószentpéteri bányászat kezdetei-

ről szóló fejezetben ezekről már megemlékeztünk.  

A tényleges szénfeltárások megkezdésére csak jó 20 év múlva, 1888-ban került sor.  

                                                           
3
 Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesnyői Szirmay család története (Régi magyar családok 4. Debrecen, 

2005) Szinyei Merse Pál festménye, Hermann Ottó Múzeum Miskolc. 
4
 Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesnyői Szirmay család története (Régi magyar családok 4. Debrecen, 

2005) Szinyei Merse Pál festménye, Hermann Ottó Múzeum Miskolc. 



Sajószentpéter szénbányászata 6. Szirmay gróf bányája 

 

4 

Az első kutatóakna lemélyítése azonban nem a Szirmay családhoz, hanem Xifkovics Emil ne-

véhez fűződik. 

A Xivkovich bányáról az előző fejezetben már írtunk. 

A korabeli hírek szerint a Xivkovich-család Erzsébet-bányájának „elégtelensége” és 
az emelkedő szénigények miatt határozta el magát a Szirmay család az évek óta húzódó bá-
nyanyitásra.  Az előzőekben írtuk, hogy a Szirmay család már 1868-tól engedély alapján ku-

tathatott a birtokterületein, valószínűleg már ezekben az időkben megtalálhatták ők is a sze-

net.  

Az első „Alfréd” bányatelket pedig már 1882-ben „fektették” részükre, az igényük alapján. 
Aztán a bányatelek adományozás és a nagyjából 1894-es építés elkezdése közti, 12 évnyi, 
huzavonáról nem maradtak fenn pontosabb ismereteink. Mindennek gyaníthatóan gazdasági, 
pénzügyi okai lehettek, erre rámutatunk a következőkben. A bánya építésének hányattatott 
előélete ismert tehát. A gróf Szirmay család sajnos folyamatosan anyagi gondokkal is küzdött, 
miközben kimagasló „fényűző” körülmények között élt Szirmabesenyői kastélyában, így a 
bányanyitás mindig csak húzódott-tolódott.  

Gyakorlatilag az 1890-es évek elejére megy ki az az időpont, amikor e bányával komolyan 

kezdenek el foglalkozni. 

Az akna építését és felszerelését Szirmay gróf indította és ő is finanszírozta. Szirmay a bánya 
építésére és vezetésére Márkus Károly5

 bányamérnököt kérte fel. Ő 1880-ban végez Selmec-

bányán. Dolgozik a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt különféle szénbányáiban, de vasút-

építéseken is. 1889-94 között, öt éven át, a sajókazai Radvánszky-bányában vezető bánya-

mérnök. Tapasztalata tehát van. Márkus Károly 1894-ben eleget tesz Szirmay Albert kérésé-
nek és elvállalja az Alfréd-bánya létesítését és majdani üzemeltetését.  

Az Alfréd-aknát 34 m mélységig zavartalanul mélyítették, mivel eddig igen csekély 
volt a vízszivárgás.  

Az I. telepet (Erzsébet-telep) 26 m mélységben ütötték meg. A 34 m-ben homokos kavicsré-
tegre jutottak, amelyből jelentékenyebb mennyiségű víz jött, s ekkor pulzométereket6

 állítot-

tak fel.  

                                                           
5
 Márkus Károly bányamérnök (1858-1906) 

6
 Pallas nagy lexikona. Ez a gép egyszerű szerkezete miatt már is kiváló helyet foglal el a vízemelésre alkalmas 

gépek között s különösen mélyebb bányákban az aknavizek kiemelésére alkalmas, hol finomabb szerkezetű gépek 
célszerűen alig alkalmazhatók. A gép sajátos alakú öntöttvas-edényből áll, melynek két körtealaki AA víztartója, 
s szívókamrája, D nyomókamrája és felső részén a gőzbeömlőkamrája van. A víztartó-kamrákat mind a szívó-
kamrától, mind a nyomókamrától befelé nyílós kaucsukszellentyűk választják el. A szívószellentyűk lapjai a víz-

tartó-kamrába nyílnak, míg a nyomószellentyűké a nyomókamrába. A gőzvezető csövet pedig majd az egyik, 
majd a másik víztartó-kamrával a gőzkamrában elhelyezett függő zárólap kapcsolja össze. Megindításakor mind 
a két víztartó-kamrát megtöltjük vízzel s az egyik, például a jobboldali kamrába a víz fölé gőzt bocsátunk, mely a 
nyomószellentyűkön át a vizet kinyomja belőle. Kezdetben, midőn a gőz a vizet a víztartó-kamra felső, szűk teré-
be nyomja, a víz és gőz között néhány milliméter vastagságú levegőréteg van, mely előbbinek az utóbbival való 
behatóbb érintkezését gátolja, később azonban, midőn az érintkező felszín tágulni kezd, ez a levegőréteg mind 
inkább vékonyabb lesz, a gőz pedig mindig behatóbb érintkezésbe jön a vízzel; midőn a gőz a vizet már annyira  

lenyomta, hogy ennek felszíne a nyomószellentyű nyílásához jut, a víz mozgásba jön s a gőzzel behatóbban keve-

redik, mire ez, részben a nagyobb hideg felszínek által, részben pedig a víz által hűtve gyorsan vízzé válik, minek 
következtében a vízkamra felső terében a nyomás oly kicsiny lesz, hogy a gőzosztó szellentyűt, mely eddig a bal-

oldali víztartót zárta el a gőzvezető csőtől, a baloldali edényben uralkodó nagyobb nyomás legott átcsapja, a 
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A sajószentpéteri két első szénbánya elhelyezkedése 

 

Eközben azonban az akna fenekén az oldalakból a laza rétegekben a víz 2 m-nyi homokot és 
kavicsot mosott ki, 15-20 m hosszú mosásokban, úgyhogy azokba még egy ember is bemehe-

tett. Ezeket a mosásokat azután kitömedékelték, aminek következtében a további kimosást 
megakadályozták, viszont a vízkifolyást nem zárták el.  

35,2 m mélységben szilárd anyag következett, amely biztos alapot szolgáltatott a vízkimosá-
sok továbbterjedése ellen. Ekkor újból kitömedékelték a vízkimosásokat. Tömítő anyagul ha-

sábfa és szalma közé döngölt, szénsalakkal kevert agyagot használtak.  

Erről később Dr. Schréter Zoltán7
 egy tanulmányában is megemlékezik, amikor az e terüle-

tekre jellemző vízdús homokrétegek elhelyezkedéseit elemzi. Ez a homokréteg aztán az idők 
folyamán nagyon sok nehézség okozója lesz még… 

                                                                                                                                                                                     

jobboldali edény beömlő csatornájára s a gőzt amabba árasztja. Az itt levő gőz ekkor teljesen vízzé válik s az 
edényben oly kicsiny lesz a nyomás, hogy a külső víznek felszínére nehezedő levegő telenyomja vízzel. Az alatt, 
míg ez a kamra megtelik, a másikból a gőz az előbb leirt, módon kiszorítja a vizet s előkészíti a szívásra. A szívás 
és nyomás munkája oly gyors egymásutánban változik, hogy amint az egyik körte megtelt s a másik kiürült, a 
gőzosztó szellentyű azonnal átcsap s a gőzt a szomszédos körtébe bocsátja. A két körte között egy nagyobb üregű 
W kamrát látunk, mely a szívókamrával függ össze. Ebben a kamrában szívás közben a levegő megritkul, s a 
benne levő levegő a felszívott vízmozgása szerint majd tágul, majd pedig összébb nyomódik, úgy hogy a szívó-
csőben mozgó víztömeg benne rugalmas anyagra találván, erősebb ütődéseket nem szenvedhet. Ez a kamra tehát 
a Sz.[ivattyú]-knál alkalmazott szívólégóst szerepét játssza… Ennek a szerkezetnek jósága főképpen abban rejlik, 
hogy kevés olyan mozgó alkotórész van rajta, mely könnyen elromolhatna. Összes mozgó részeit az öt kaucsuk-

szellentyű meg a gőzosztó szellentyű alkotják s ezeknek mozgása is oly csekély, hogy ha jól elkészítették, ritkán 
romlanak meg. Javára válik továbbá az is, hogy könnyen és gyorsan bárhova, még olyan helyekre is szállíthatók, 
ahol nehéz hozzájuk férni, mert olajozandó alkotórészük nincsen. A vizet e készülékkel annyi 10 m magasra 
nyomjuk, ahány légkörnyomású gőzt vezetünk belé, leszámítva néhány méter magasságot a veszteségekre. 
7
 Jeles tudós, róla majd a földtani viszonyoknál és a továbbiakban írunk részletesebben. 

Erzsébet-bánya 

Alfréd-akna 
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„… Ezek a vízben dús homokrétegek viszont kelet felé, a Bódva síkja alá nyilván to-

vábbhúzódnak. Kétségtelennek tekinthetjük továbbá, hogy a széntelepekkel együtt a víztartó 
homokrétegek is délfelé, Sajószentpéter irányában továbbhúzódnak.  

Ezt igazolja az, hogy Sajószentpéteren, a II. telep fölött 49 m-nyi szürke agyagot, e fölött 12 m 
fínomszemű homokréteget, 13 m vastag agyagot és e fölött 1.2 m vastag, vízben dús homokos 
kavicsot észleltek. Magában az egykori Alfréd-aknában az I. telep alatt 34 méternyire homo-

kos kavicsrétegre jutottak, amelyből jelentékeny mennyiségű víz jött. 48 m mélységben 12 m 
vastag fínomszemű homokréteg következett, amelyben víz elég bőven volt. Kétségtelen, hogy 
ez a vízben dús homokréteg, az edelényi hasonló homokréteg folytatása… 

 Sajókápolna táján a vizet tartalmazó homokréteg már úgylátszik eltűnik, illetve agyagosabb 
fáciesbe megy át… 

Meg kell emlékeznem még arról, hogy néhai Plotényi8
 bányafőmérnök közlése szerint (Márkus 

egykori bányaigazgató feljegyzése alapján) az Alfréd-akna mellett lemélyített fúrás a IV. telep 
fedőjében levő congeriás agyagmárgából időszakosan feltörő szénsavas vizet tárt fel. A víz 
212 m mélységből gázzal vegyesen tört fel és 4 m magasra szökött. A víz felszökése eleinte 2 
óránként történt és kb. másfél év múlva szűnt meg. A 34. sz. fúrás 12 m mélységéből s a 44. sz. 

fúrás 42 méteréből a II. és III. telep között levő egyik rétegből szénsavömlés jelentkezett. Sa-

jószentpétertől kissé DK-re, az egykori téglavető gödre mellett lemélyített fúrás 61 m mély-

ségben a külszínre szálló vizet tárt fel. Ennek a mennyisége 80 liter volt percenként. Ez az 
utóbbi víz kétségkívül a legfelső, vagyis az I. sz. barnakőszéntelep fedőjében levő egyik ho-

mokrétegben raktározódott, mert nincs adat arra vonatkozólag, hogy ez a fúrás széntelepen 
áthatolt volna, itt pedig az I. sz. telep is már mélyebben várható… 

Ha Sajószentpétertől nyugat felé haladunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az alacskai völgyben 
levő… lejtősaknában, a II. telep fedőjében szintén jelentkezik víz, tehát a vízdús homokréteg 
az I. és II. telep között ide is átnyúlik… 

Ugyanazt látjuk tehát itt is, mint Edelény vidékén, vagyis ugyanarról a víztartó szintről van 
szó mind a két előfordulási helyen. Nyugatabbra haladva az I. sz. széntelep is, és fedőjében 
levő vízben dús homokréteg kibúvásba jut és tovább nyugat felé hiányzik.  

Ha a II. telep és az I. telep között levő vízben dús homokréteget tekintjük, azt látjuk, hogy… 

nyugat felé már eltűnik, illetve átmegy agyagosabb, vízmentes fáciesbe. így Berentén a 
Baglyas táróban és az egykori sajókazinci Gazdasági bánya területén, az egykori alacskai 

bánya területén a II. barnakőszéntelep fedőjében víz nem volt számottevő mennyiségben isme-

retes és ahol ma is van üzem, ma sem ismeretes…”9
 

 

                                                           
8
 Plotényi Géza (Franciaország, Beaumenoir, 1881. szept. 15. - Miskolc, 1923. dec. 29.) 1900-1904 között tanult 

Selmecen. 1908-ban szerzett bányamérnöki oklevelet. Gyakornoki idejét Abrudbányán töltötte. 1908-1909-ben 

tanársegéd a főiskolán. 1910-től a MÁK Rt, majd a Borsodi Szénbányák Rt. mérnöke Sajószentpéteren: 1914-től 
üzemvezető, majd telepvezető, végül bányafelügyelő. 1922-ben bányagondnok (felelős műszaki vezető). A 11. 

munkácsi honvéd gyalogezred, majd a besztercebányai 16. honvéd gyalogezred tartalékos tisztje. Bányászati és 
Kohászati Lapok 1924. 
9
  Schréter Zoltán dr: A Borsod–Heves vármegyei miocén barnakőszén-medencék hidrogeológiai viszonyai. 

Hidrológiai Közlöny 1950 (30. évfolyam) 9-10. szám. Értekezések 
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Nézzük ezek után tovább az Alfréd-akna mélyítésének gondjait! 

 

A pulzométer 

 

A vízmennyiség a további mélyítés alatt állandóan 
növekedett s azért két szivattyút szereltek fel. 48 m 

mélységben finom homokrétegre értek, amely a 
vízzel együtt belekerült a szivattyúkba, s azokat 8 

nap alatt hasznavehetetlenekké tette. Ebben a homokrétegben, amely 12 m vastagságúnak 
bizonyult, a nehézségek miatt az előhaladás igen lassan történhetett, s annak áthatolása 3 hó-
napig tartott. 

A homokos réteg alatt megint szilárd anyag következett, amelynek elérése után a továbbmé-
lyítés zavartalanul továbbfolyt. A szivattyúnak ebben az agyagban egy fülkét vágtak ki s ide 
vezették az összes felső vizeket, úgyhogy a fenékre csak kevés víz folyt. 

Az Alfréd-aknával a II. telepet, vagy akkori nevén az Alfréd-telepet akarták művelni, ezért 
oda kellett eljutniuk. 

 

Az alsó széntelepig haladva, a 109 m mélységben kétszárnyú rakodót vájtak ki, a rakodó 
szintje alatt pedig vízvágatot hajtottak ki.  

A 112 m mély Alfréd-akna mélyítése-építése 13 hónapig tartott, naponta átlag 0,3 - 0,5 mé-
ternyire haladtak lefelé. 

Az aknában eleinte bödönös szállítást alkalmaztak. Az akna alatt kiképzett vízvágatból a víz-

telenítés egy részét is úgy oldották meg, hogy a víztelenítésre a bödönök aljára erősített víz-

edények szolgáltak. A rakodószintre leeresztett bödön aljára szerelt vízedény a mélyebben 

 

  

  

  

  

0 

26 m 

aknatalp, 112 m 

Alfréd-telep (II. telep),  

1-1,5 m, 

dőlése: 2-3o 

109 m (kétszárnyú rakodó) 
alatta „vízvágat” 

szilárd kőzet 

110,5 m 

60 m 

48 m 
finom homok 

szilárd kőzet 

finom homok 
szilárd anyag 

Erzsébet-telep (I. telep),  
1 m 

szilárd kőzet 

Alfréd-akna 

földtani szelvény 

35,2 m 

37 m 
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levő vízvágatba merült. A termelvény kiszállításával együtt a külszínen a vízedényt is kifor-

dult a benne levő vízzel együtt. Ilyen módon gyakorlatilag „aknamenetenként” 0,5… 0,6 m3
 

vizet „mertek” ki. 

 

„.. 1894. évben ugyancsak Sajó-Szent-Péterről való szenet vizsgáltam meg a főbb al-

katrészekre nézve. Ezen szénmintát Márkus Károly küldte be, mely a gr. Szirmai Alfréd 
sajószentpéteri bányájából való és pedig a II.-ik telepből, mely a felülettől 63 m-nvire van.*

10
  

A levegőn teljesen megszáradt 100 súlyrészében van:
11

 

Nedvesség Hamu Eléghető anyag Összes kén 
Kalória 

Berthier szerint 

13,83 8,37 77,80 3,21 4212 

 

Amint már írtuk a Magyar Általános Kőszénbánya Rt igen előnyös ajánlatot tett a 
sajószentpéteri területekre, mind a Xivkovics, mind a Szirmay családoknak 1893-tól.   

A MÁK Rt. először a Szirmay családdal lépett egyezségre, és a megállapodást 1894. október 
hetedikén kötötték meg. A szerződés kimondja, hogy Szirmay Alfréd 100 esztendőre bérbe 
adja a MÁK Rt.-nek 420 katasztrális hold nagyságú birtokán az ásványkutatási, és a kiaknázá-
si, valamint az értékesítési jogokat, továbbá átengedi az „Alfréd" véd nevű bányatelket az ott 

már meglévő és működő bányával, a vasúttal, az épületekkel és a gépekkel együtt, valamint 
átadja az általa a sajókápolnai határra megszerzett szénjogokat is. A MÁK Rt. mindezért 139 

233 forintot fizet, továbbá kötelezi magát minden mázsa eladott szén után két krajcár 

terragium
12

 fizetésére és évi tíz vagon szén önköltségi áron való átadására. A terragium évi 
összege nem lehet kevesebb 3 000 forintnál – köti ki a szerződés, vagyis így az évente kibá-
nyászandó szén minimális mennyiségét is meghatározták.  

1895. április 30-án a Xivkovics családdal is létrejött a megállapodás, nagyjából hasonló felté-
telek mellett. 

Innentől aztán már a MÁK Rt épített és üzemeltetett tovább. A bányászokat és bányavezetőket 
megtartották, de szükség esetén még akár külföldről is hoztak bányászokat!

13
 

 

                                                           
10

 *A m. kir. Földtani intézet, 1894. évi jelentése, p. 146. 
11

 Közlemények a magyar királyi geológiai intézet chemiai laboratóriumából. Nyolczadik sorozat. 1894. 
Kalecsinszky Sándortól.  
12

 A bérlő által – a birtokolt és használt föld földesúri tulajdonjogának elismeréséül – adott szolgáltatás, fizetség 
13

 Sajószentpéter bányászsága okán majd erről még külön is szólunk. 
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„ Eltökélten folytasd!  

Az akadályok ritkán azonos  

nagyságúak holnap, mint ma.”1
 

 

Ahhoz, hogy a továbbiakban jobban értelmezhetők legyenek az itteni széntelepek, és 
kőzetviszonyok, erről egy rövid leírás szükséges, ezt Dr. Schréter Zoltán 1916-17. évi leírásai 
alapján adom meg, aki ezt a helyszínen is huzamosan tanulmányozta.2  

Ezen túl pedig Dr Vadász Elemér 1923-1929. évi munkáiból is bemutatok részeket. 

Ebből is kikövetkeztethetők helyszínek, a korabeli bányákra, lejtősaknákra vonatkozóan. A 
széntelepek nevei is utalnak a bányák neveire (Erzsébet lejtősakna → Erzsébet-telep; Alfréd-

akna → Alfréd-telep)
3
 

 

 

A borsodi szénmedence átnézetes földtani térképe, északi rész4
 

 

 

 

                                                           
1
 Robert Harold Schuller 

2
 A széntelepeket Dr. Schréter szerint adjuk meg. Ő a bányák által elnevezett és a hivatalos (római számozású) 

telepeket vegyesen használja, de azonosítja is. 
3
 A telepek elnevezése ekkor arra a bányára (bányamérnökre) is utal, amely azt harántolta. Később majd az álta-

lánosan használt, római számozású széntelepeket is azonosítani lehet. 
4
 Dr Vadász Elemér 1923. 
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A leírás első része az általános geológiai viszonyokról szól. A leírás természetesen az akkor 
már működő egyéb sajószentpéteri bányákról is szól, melyek az I. akna, a II. (Új) akna. 

 

 

A borsodi szénmedence átnézetes földtani térképe, déli rész5
 

 

 

A borsodi szénmedence déli átnézetes földtani térképe, Sajószentpéter környéke6
 

                                                           
5
 Dr Vadász Elemér 1923. 

6
 Dr Vadász Elemér 1923. 
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Földtani, átnézetes szelvény, Sajó-völgy déli része.  
Királd - Bánvölgy7

 

 

 
 

Földtani, átnézetes szelvény, Sajó-völgy déli része.  
Bánvölgy - Kondó8

 

 

 
 

Földtani, átnézetes szelvény, Sajó-völgy déli része.  
Kondó – Miskolci országút9

 

 

 

                                                           
7
 Dr Schréter Zoltán: A borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  Dr Vadász Elemér: A bor-

sodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 
8
 Dr Schréter Zoltán: A borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  Dr Vadász Elemér: A bor-

sodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 
9
 Dr Schréter Zoltán: A borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  Dr Vadász Elemér: A bor-

sodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 
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A borsodi széntelepek10
 

 

 

A borsodi széntelepek részlete, amely az 

Erzsébet és Alfréd telepeket is azonosítja. 
1. Sajókazinc, Géza-táró; 2. Alacska; 3. Sajószentpéter-Pereces; 4. Edelény; 5. Diósgyőr11

 

                                                           
10

 Dr Schréter Zoltán: A borsod – hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  Dr Vadász Elemér: A 
borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai. Magyar Királyi Földtani Intézet. 1929. 
11

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

1 2 3 4 5 
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A következő leírás 1916-ból való, tehát már jócskán előrehaladtunk az időben a 
sajószentpéteri bányászkodásban. Ekkor már a MÁK és annak itteni vállalata, a Borsodi Szén-

bányák Rt, működteti az Erzsébet és az Alfréd bányákat. 

A következő leírásban lentről felfelé halad a szerző a rétegsorok elemzésében. Ez sok-

szor zavaró, mert amit ő alulról az „első” széntelepnek nevez, az a III. telep (Adriányi telep). 
A „második” széntelep a Wiesner telep, vagy Alfréd telep és ez a II. telep). A „harmadik” 

telep az I. telep, vagy Erzsébet telep, Mátyás telep. 

  

„A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendeletére ez év nyarán a borsod – heve-

si Bükk-hegység északkeleti részében folytattam a földtani fölvételt, s folytatólagosan térké-
peztem a hegységtől északra elterülő harmadkori barnaszénterületet… 

7. Alsó-mediterrán emelet (Burdigalien). A széntartalmú rétegcsoportot, s annak a rio-

littufáig terjedő fedő rétegeit az alsó-mediterránemeletbe sorozom, miután a rétegek őslény-

tani jellege leginkább erre utal. Eddigelé felső mediterránkorinak tekintették a széntelepes 
rétegcsoportot… 

Legalsó rétegei a perecesi szénbányaterületen vannak a bányaművelés és a fúrások ál-

tal föltárva.  

Szürke agyag és agyagmárga szerepel valószínűleg nagy vastagságban legalsó réteg-

csoportként, amelyre az alsó, vagy Adriányi telep12
 fekszik. A széntelep 2–3 m vastagságú, s 

három meddő közbeágyazást tartalmaz. Ez a széntelep a sajószentpéteri barnaszénterületen 
kivékonyodik és elmeddősödik… 

A széntelep közvetlen fedője néhány ujjnyi – 1–2 dm-nyi édesvízi mészmárga réteg, amely 
kizárólag congeria héjjakból épült föl… 

Ez a réteg néha 1 m-re is megvastagodik, s ilyenkor a széntelep rendszerint kivékonyodik. 
Fölötte szürke agyag következik… 

A szénteleptől kb. 1 m-nyire van egy kb. 2 cm-nyi mytilus-pad… 

Az Adriányi széntelep fölött kb. 122 m-nyi szürke agyagos és agyagmárgás rétegcsoport fek-

szik.  

Fölötte következik a második széntelep, amelyet a perecesi barnaszénterületen 

Wiesner-telepnek, a sajószentpéteri területen Alfréd-telepnek
13

 neveznek. Ennek vastagsága 
átlag 1– 1,20 m. Ennek a telepnek közvetlen fekvőjét alkotó agyagos homokrétegben a követ-

kező kövületek fordulnak el… 

A széntelep fedőjében pedig előfordulnak… álló pad, amely többnyire 1 – 2 dm, de néha 0,5 

m-nyi vastagságot is elér. Máskor a közvetlen fedőben agyagos réteg van… 

E széntelep fölött kb. 80 – 85 m-nyi meddő, főleg szürkés agyagból álló rétegcsoport telepszik. 

 

                                                           
12

 A számozási rendszerben ez a III. telep. 
13

 A számozási rendszerben ez a II. telep. 
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Ezután következik a harmadik széntelep, amelyet Perecesen Mátyástelepnek, Sajó-
szentpéteren Erzsébet-telepnek

14
 neveznek. Ennek vastagsága 0,70 – 1 m. A perecesi szénterü-

leten ez a telep ezidőszerint nincs föltárva. 

Sajószentpéteren, az Erzsébet-aknai bányamezőn volt fejtés alatt. 

Érdekes annak a fölemlítése, hogy Sajószentpéteren az Erzsébet-telepnek alsó-harmadába 1 

dm-nyi finomszemű fehér kaolinosodott riolittufa rétegecske telepszik. Ez a későbbi nagy rio-

littufa hamuhullás első előhírnöke, s egyszersmind igazolója annak, hogy a riolittufák erupci-

ója nem kizárólag egy bizonyos időre szorítkozott. 

Az Erzsébet lejtős aknában láthatni, hogy a széntelep közvetlen fedője néha néhány dm-nyi 

ostrea-pad… 

Máskor agyagos réteg észlelhető közvetlenül a széntelep fölött… 

A III. széntelep fölött következő fedő rétegcsoport sárga homok és szürke homokos agyag és 
agyagmárga (schlier) rétegek ismételt, sűrű váltakozásából áll. Ez a rétegcsoport a fölvett 
területen, a fölszinen tulajdonképpen a legelterjedtebb képződménycsoport. Ez a rétegcsoport 
megfelel a salgótarjáni szénterületen is nagy kiterjedésben föllépő schlier-rétegcsoportnak. 

Kövületet általában igen gyéren tartalmaz… A rétegek közé telepszik azonban több vastag 
ostrea pad, amelyek nagykiterjedésben nyomozhatok. Ezek az ostrea padok, amelyek rendsze-

rint 1–3 dm-nyi vastagok… 

A szénfedő rétegcsoport a fölszinen Berente, Alacska, Sajószentpéter, Sajókápolna, 
Lászlófalva, Radostyán, Pereces, Varbó, Parasznya, Miskolcz, Diósgyőr környékén nagy el-

terjedésű…”15
 

 

„… Alsó mediterránkori barnaszén.  

Az állami diósgyőri vasgyár perecesi barnaszénterületén egyfelől a 104 m mély Ba-

ross-akna van az alsó, vagy Adriányi-telepre mélyesztve. Jelenleg a kelet felé irányuló 1150 m 

hosszú főkeresztvágat (a mai 4. szint) segítségével fejtik a 2–3 m vastag széntelepet. Másfelől 
a perecesi 94 és 212 m mély új ikeraknával az alsó vagy Adriányi, s a középső, vagy Wiesner-

telepet fejtik. Ezen kívül ezidőszerint még a Baross-akna közelében, tőle DNv-ra egy táró út-

ján egy fönnakadt rögön fekvő kisebb szénterületet is fejtenek. Ez az Adriányi-telephez tarto-

zik. A napi termelés ezidőszerint a perecesi aknából kb. 350 tonna (ezelőtt 500 t.), a Baross-

aknából 450 tonna (azelőtt 800 t.), a Baross-akna közelében lévő táróból 40 tonna. 

A Borsodi Kőszénbányák R.-T. sajószentpéteri barnaszén területén az Erzsébet akná-
val a felső vagy Erzsébet-telepet művelték. Ez az akna ma üzemen kívül van helyezve, miután 
az elérhető teleprészeket lefejtették.16

 

Az Alfréd-akna útján csak az Alfréd- (= Wiesner) telepet fejtik. A 112 m mély aknának 
segélyével lefejthető teleprészeket kb. egy éven belül kitermelik, s az aknát leszerelik. A dé-
                                                           
14

 A számozási rendszerben ez az I. telep. 
15

 Dr Schréter Zoltán: Pereces és Sajószentpéter környékének földtani viszonyai. (Jelentés az 1916. évi országos 
földtani fölvételről.) Magyar Királyi Földtani Intézet. 
16

 1916-ról van ekkor szó. Később, 1924-ben újból bányászkodtak, egy új lejtősaknából. 
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lebbre, Sajókápolna határába eső még érintetlen teleprészek lefejtésére az utóbbi néhány év 
alatt egy új lejtős aknát mélyesztett a társaság.17

 Ezzel az aknával is az Alfrédtelepet fejtik. 

Jelenleg még csak a föltárásnál tartanak, de nemsokára ide helyeződik át az egész bányászat. 
Az évi termelés kb. 1 millió q. 

A széntelepek mindkét szénterületen közel vízszintesen fekszenek; csekély 4 – 10 fokkal KDK 

felé lejtenek. A telepeket ÉÉK – DDNy-i irányú vetődések darabolják szét, de nem oly sűrűn, 
hogy a bányászatot nagyon hátrányosan befolyásolnák. A mai fejtési területtől keletre eső 

területen nagy kiterjedésben fúrásokká] konstatálták a széntelepeket. Itt van tehát a jövő 
bányászkodásának a színtere…”18

 

 

„ A sajószentpéteri barnaszénterület Sajószentpéter és Sajókápolna községek határára 
terjed ki, s a szénbirtokjog a » Borsodi Szénbányák R.T.« kezében van. A területet a helvétien 
emelet rétegei építik fel, amelyek közé a széntelepek is települtek, ezek fölött a felső riolittu-

fát19
 és a piroxénandezittufa és agglomerátum csoportok megmaradt részleteit, a dombtetőkön 

a pliocén20
 kavicstakaró maradványait, a nagyobb völgyek mentén a pleisztocén21

 párkánysí-
kokat és a holocén22

 árterületeket ismerjük.  

 

 

                                                           
17

 Ez a Sajószentpéter I. akna. Helyét majd meghatározzuk. 
18

 Dr Schréter Zoltán: Pereces és Sajószentpéter környékének földtani viszonyai. (Jelentés az 1916. évi országos 
földtani fölvételről.) Magyar Királyi Földtani Intézet. 
19

 A tufa vagy darázskő robbanásos vulkáni kitörés során a vulkanikus törmelékár keletkezésekor a porból és 
hamuból létrejött lazább szerkezetű kőzet, néha lyukacsos törmelékkőzet, melynek anyaga, mint vulkáni hamu 
vagy homok került vulkáni kitörések alkalmával a földfelszínre, és vagy megkeményedett, összeálló állapotban 
került a felszínre, vagy pedig – ami gyakoribb eset – a víz hordta össze és rétegekben lerakta azt. A tufa olyan 
piroklaszt kőzetté vált vulkáni törmelék, azaz piroklasztit, amelynek szemcsemérete nem nagyobb két millimé-
ternél. Ha tartalmaz legalább 10%-nyi lapillit (2–64 milliméteres darabokat), akkor a neve lapillitufa vagy 
lapillikő. Ha szemcsemérete nem nagyobb 0,0625 milliméternél, akkor ez finom vulkáni hamuból keletkezett 
finomszemcsés tufa, egyébként durvaszemcsés tufa. Úgyszólván mindegyik vulkáni kőzetnek a riolitnak, a ba-

zaltnak, az andezitnek, a dácitnak, a trachitnak megvan a tufája (bazalttufa, riolittufa, andezittufa, dácittufa, 
trachittufa). A riolittufa tufa-agglomerátum variánsait horzsakő, habkő, tajtékkő néven is ismerik. 
20

 A pliocén a neogén földtörténeti idő két kora közül a második, amely 5,333 millió évvel ezelőtt kezdődött a 
miocén kor után, és 2,58 millió évvel ezelőtt ért véget a pleisztocén kor kezdetekor. Az egyik legrövidebb föld-

történeti kor. 
21

 A pleisztocén a földtörténet a pliocént követő, a holocén („jelenkor”) előtti kora, a kainozoikum negyedidő-
szakába tartozik. Mintegy két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött, és nagyjából 12 ezer évvel ezelőtt ért véget. A 

pleisztocén szó jelentése: „közel a jelenhez”. Az európai pleisztocént a régészek paleolitikumnak („régi kőkor-

szaknak” vagy „őskőkorszaknak”) nevezik. 
22

 A holocén (jelenkor) a földtörténet egy kora, amely a kainozoikum („újállati idő”), illetve azon belül a negye-

didőszak (kvarter) legutolsó időszaka. A legújabb meghatározások szerint 11 700 évvel ezelőtt kezdődött, és 
máig tart. A holocén azonos a kainozoikumi eljegesedés utolsó interglaciális periódusával. 
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A perecesi barnaszénterület földtani szelvénye23
 

 

1. A középső miocén24
 emelet helvétien rétegcsoportja 

A helvétien emelet rétegcsoportja homok, agyag és márga ismételt váltakozásából áll, 
amelyekhez alárendelten kavicsrétegek, ostreapadok és széntelepek is csatlakoznak. Ebben a 

nagyobb rétegcsoportban alulról felfelé haladva a következő rétegeket, illetve kisebb 

rétegösszleteket különböztethetjük meg: 

 „… A legalsó réteg, amely ezen a területen a 3. sz. fúrás útján vált ismeretessé, zöl-

desszürke homok, amely fölé barna agyag telepszik. A kettőt együttesen 470 m vastagságban, 
fúrták meg. A barna agyag fölött következik a legalsó széntelep, amely ebben a fúrásban) 
ugyan 2,50 m vastagnak bizonyult, de egyszersmind kiderült róla, hogy agyagbeágyazásokkal 
erősen tisztátalanított, úgyhogy fejtésre érdemetlen. Ez a telep megfelel a (diósgyőri) Baross-

aknai és perecesi alsó, vagy Adriányi-telepnek, a sajókondói és sajókazinci Sándor-

telepnek.
25

  

Az alsó telep fölött a középső, vagy Alfréd-telepig 126 m-nyi meddő rétegcsoport kö-
vetkezik, amely a fúrási napló szerint a következő rétegösszletből áll:  

A széntelep közvetlen fedője 0,75 m-nyi barna agyag, ami fölött durvább szemű homo-

kos márga következik kövületekkel, kb. 27,35 m vastagságban. Erre 28,35 m-nyi fehéres már-

ga, fölötte 3,10 m-nyi finomszemű homok, majd 6,10 m-nyi márga, 2,85 m-nyi kavics, e fölött 
17,37 m-nyi márgás homok, majd 5 cm-nyi kagylóréteg, 80 cm márga, ezután ismét 1,60 m-

nyi kagylóréteg, ami fölött 8 cm-nyi szénrétegecske következett. Erre 14 cm-nyi kagylóréteg, 
majd 55 cm-nyi szürke agyagréteg, s erre 10-45 cm-nyi kis széntelep következett. Ez az Alfréd-

telep alatt lévő kis kísérő széntelep az egész területen meglehetős általános elterjedésű és 

                                                           
23

 Dr Schréter Zoltán 
24

 A miocén földtörténeti kor 23,03 millió évvel ezelőtt kezdődött, az oligocén kor után, és mintegy 5,333 millió 
évvel ezelőtt zárult, a pliocén kor előtt. 
25

 Ez a III. telep (Adriányi-telep, Baross és Pereces alsó-telep, Sajókondó és Sajókazinc Sándor-telep) 
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megfelel a szomszédos alacskai, berentei és sajókazinci területek 70 cm-es telepének. A kis 
széntelep fölött 27,26 m-nyi, főleg agyagos rétegösszlet következik a középső, vagy Alfréd-

telepig. Ennek a meddő rétegcsoportnak legfelső rétegeit helyenkint jól feltárják a bányafeltá-
rások. Nevezetesen a Sajókápolna határában fekvő I. sz. lejtősaknában az I. szint északi főfo-

lyosóján a lejtősaknától mintegy 300 m-re a széntelep alatt ostreapadot ismerünk, amely az 

Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. héjjaiból épült fel…  

A II. déli fővonalon, kb. 400 m-nyire a lejtősaknától a széntelep fekvőjében kb. 60 cm-

nyi ostreapad jelentkezik, amely az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. példányaiból 
épült fel. Az úgynevezett „hosszú front alatti vágat”-ban, kb. 60 m-re a lejtősaknától a szénte-

lep alatt zöldesszürke, homokos agyag és zöldesszürke, kemény agyagos homok volt, amely-

ben bőven vannak kövületek, különösen az agyagban… 

A széntelep fekvőjében tehát általában zöldesszürke összeálló homok, vagy laza ho-

mokkő fordul elő… 

 

Az eddigiekben megismert rétegcsoport fölött következik a II. vagy Alfréd-telep, amely 

a sajókápolnai I. és II. sz. lejtősaknák területén 1,20 – 1,50 m vastag. Ez a telep azonos a pe-

recesi Wiesner, az alacskai és berentei főtelepekkel, s a sajókazinci Géza-teleppel.
26

 A II. sz. 

lejtősaknában, a II. tábla 1. déli siklóban, a vegyi elemzés céljára vett szénminta vétele helyén 
a széntelep vastagságát 1,05 m-nyinek mértem. A széntelep alsó részében, kb. 2 dm-re a fek-

vőtől vékony, 1 - 2 cm-nyi meddő betelepülés jelentkezik.  

A II. széntelep és a felső (I.) telep között átlag 80 m-nyi meddő rétegcsoport fekszik. Az 
Alfréd-telep közvetlen fedőrétege rendszerint szürke agyag, vagy ostreapad, ritkán homok. Így 
az I. sz. lejtősakna első szintjének északi főfolyosójában, a lejtősaknától kb. 300 m-nyire, a 

széntelep fölött közvetlenül vékonyan rétegzett, szalagos, szürkésbamás, kövületmentes agya-

got láttam. Ez kb. 30 cm vastag. Fölötte kb. 50 cm-nyi kövületes réteg, főleg szürke, agyagos 
homok következik… Fölötte szürke homok következik… 

Az Alfréd-telep fedőrétegcsoportja a közvetlen fedőrétegek fölött kb. 45-50 m vastag-

ságban szürke agyag, amely felső részében átmegy szürke, csillámos-agyagos homokba. Fö-
lötte megint kb. 5 m-nyi szürke agyag következik, majd erre 20 cm-nyi kis széntelep telepszik, 

az Erzsébet-telepnek úgynevezett kísérő telepe. Ez a telep az Erzsébet-telep alatt, a fúrások 
tanúsága szerint, 15-20 m-re szokott lenni. Ez a széntelepecske, amely az egész szénterületen 
meglehetősen állandó, rövidebb ideig tartó mocsárvízi időszaknak az üledéke, a tengeri ere-

detű rétegek között. A telepecskét feltárva láttam 1917-ben az I. sz. 1. akna első szint északi 
főfolyosójának mintegy 650 m távolságában, a nagy vetődésen túl… 

Az I. sz. lejtősakna az Alfréd-telep fölött 3-4 m-nyi szürke agyagos homokon, majd fö-
lötte kb. 40 m vastagságban szürke agyagos homokon és kemény agyagon hatolt át. Az utób-

biban ritkán mutatkoznak a rossz megtartású kövületek. (Fölötte a később említendő pleiszto-

cén képződményt harántolták). Az említett kis széntelepecske s az Erzsébet-telep közt lévő 15-

20 m-nyi meddő rétegcsoport főleg agyagos homokból és agyagból áll, amelyek közé néha 
kavicsréteg is telepszik… 

                                                           
26

 Ez a II. telep (Wiesner-telep, Alfréd-telep, Alacska és Berente főtelep, Sajókazinc Géza-telep). 
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A két széntelep közt lévő meddő rétegcsoport szelvénye az Alfréd-akna táján is általá-
ban hasonló volt… 

A sajószentpéteri barnaszénterületen a felső, vagy Erzsébet-telep
27

 szintén általános 
elterjedésű volt, de a délibb részekről denudálódott.28

 A széntelep átlag 70-80 cm vastag s az 

alsó részébe, kb. 10-15 cm-nyire a fekvőtől vékony, 10-15 cm-nyi riolittufa réteg telepszik. Az 

Erzsébet-telep ez idő szerint nincs sehol feltárva, úgyhogy jelenleg nem lehet tanulmányozni. 
1916 augusztusában alkalmam volt az akkor még nyitva álló Erzsébet-lejtősaknát bejárni s az 
ott feltárt széntelepet és kísérő rétegeit tanulmányozni. A széntelep közvetlen fekvőjében vé-
kony agyagréteget, alatta pedig szürke homokot figyeltem meg, amely utóbbiba vékony ka-

vicsrétegek is telepszenek. A barnaszéntelep 80 cm volt, alsó részébe 10-15 cm-nyire a fekvő-
től 10-15 cm-nyi riolittufaréteg települt. Ez a réteg a friss fejtésekben fehér, kaolinosodott, 
tömött kőzet volt, amelyben ritkán lehetett a biotitokat látni, de gyakori volt benne a markazit, 
amely kristályokban és gumókban bőven elhintve fordult elő. A régibb fejtésekben a markazit 
elmállott s az egész kőzetet sárgára és barnássárgára festette, úgyhogy a tufaréteg ilyenkor 
közönséges agyag benyomását keltette. 

Az Erzsébet-telep közvetlen fedőjében többnyire egy ostreapad fekszik, amely 0,1 - 0,4 

m vastag. Ez az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. példányaiból épült fel. Néhol azon-

ban a széntelep fölött közvetlenül barna agyag következik… 

Az Erzsébet-telep fölött következő rétegcsoport a külszínen elég jelentékeny elterjedé-
sű. Ez a rétegcsoport általában agyag és homok ismételt váltakozásából áll, s aszerint, hogy a 

denudáció mennyit hagyott meg belőle, helyenkint 10-20 m, másutt 150-200 m-nyi vastagságú 
lehet. Ennek a rétegösszletnek jó feltárásait látjuk a Nyögő-patak jobboldalán emelkedő Nagy 
korcsolyás-hegy, s az ebből kiágazó dombok vonulatában. pl. Sajószentpétertől kissé D-re, a 

Nyögő-patak völgyének jobboldalán téglagyár agyaggödre tárja fel a sárgás, homokos agya-

got és sárga homokot, amelyek közül az előbbiben limonitosodott növénynyomokat is találunk. 

D felé is a homok és agyagrétegek váltakozását ismerjük. A rétegdőlés ezen a tájon DK-i, 

vagy K-i 5-8°-os… 

A sajószentpéteri barnaszénterületet vetődések darabolják szét kisebb nagyobb táblák-

ra. A vetődések iránya – a Sajóvölgyi szénterületen uralkodó törésiránnyal megegyezőleg – 

uralkodólag ÉÉK–DDNy-i. 

A vetődések többnyire kicsinyek, néhány méteresek, de gyakran 10-20 méteresek is. 
Egy nagyobb, a többit felülmúló vetődés is van, amely 40-45 méteres. A vetődés nagyságát az 
Alfréd-akna környékén 40 m-nek, az I. számú lejtősakna táján 44,16 m-nek állapították meg. 
A vetődések általában NyÉNy felé lejtenek, s eléggé meredeken, kb. 50-70°-nyira dőlnek. Ki-

vételesen ellenkező irányú lejtés is előfordul s a vetőlap KDK-re lejt, ugyancsak eléggé mere-

dek szög alatt. Az uralkodó ÉÉK-DDNy-i irányú vetődések mellett egészen alárendelten elő-
fordul néha ÉÉNy-DDK-i irányú vetődés is. Megjegyzendő még, hogy egyes vetődések a ta-

pasztalat szerint több kisebb vetődésre foszlottak szét. Az említett nagyobb vetődést, amelyet 
                                                           
27

 Ez az I. telep (Erzsébet-telep). A vizsgálat időpontjában (1916 nyara) Erzsébet bánya szünetelt. Erről már 
írtunk. Ezért Dr Schréter ez a telepet a lejtősaknán tudta csak tanulmányozni. 
28

 A denudáció (latin eredetű szó), geológiai értelemben a föld felületének a különféle tényezők által 
(atmoszferiliák) előidézett átalakulása. Fő tényezői, melyek behatása a nehézség törvényén alapszik, a követke-

zők: levegő, szárazság, fagy, eső, folyók, források, tavak, óceán, gleccserek, a növényi és állati élet. 
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az Alfréd-akna bányamezején annak idején megállapítottak, az I. sz. lejtősakna területén, a 
vetődés DNy-i folytatásában is várni lehetett. Ezt a vetődést az I. sz. lejtősakna első szint 
északi főfolyosójában É-ra, majd NyÉNy-ra haladva 650 m távolságban el is érték, tehát eb-

ben az irányban az innét kiinduló bányaműveleteknek határt szab. Ez a fővetődés eddigelé kb. 
1200 m hosszúságban ismeretes. Az itteni tapasztalat szerint is – miként ez általában elő szo-

kott fordulni – a vetődések a zavartalan rétegekben lassan egész kis eltolódási magasságkü-
lönbséggel kezdődnek, mindinkább nagyobbodnak, majd bizonyos maximumon túl megint 
kisebbednek, végül megint eltűnnek. A vetődések által elkülönített egyes földkéregdarabok és 
velük együtt a széntáblák különböző szélességűek. A kisebbek 60-80 m, a nagyobbak 170-350-

470 m szélesek. A széntáblák általában alacsony szöggel KDK felé lejtenek…”29
 

 

 

 

                                                           
29

 Dr Schréter Zoltán: A Borsod – Hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása.  
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„ Minél nagyobb az akadály,  

annál dicsőségesebb a legyőzése.”1
 

 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt nem csak azért érdekes számunkra, mert gyakor-

latilag a sajószentpéteri szénbányászat is az ő irányításuk alatt folyt, hanem azért is különösen 
büszkék lehetünk, mert alapvetően ez a cég egy borsodi kezdeményezésből jött létre és vált az 

ország, de később Európának is egyik legnagyobb vállalkozásává.  

 

Királdi Hercz Zsigmond 

szobra, Tatabánya2
 

 

A XIX. század utolsó évtizedeiben rohamosan fejlődő hazai 
gyáripar, valamint az egyre jobban terjeszkedő vasút, mind több és 
több szenet igényelt.  

Többek között így alakult meg 1889-ben „Melczer Géza3
 és Társai 

Center – Királdi Bányavállalata” is. A kedvező szénpiaci helyzet 

hamar lehetővé tette a viszonylag kis vállalkozás bővítését, ehhez azonban nem rendelkeztek 
elégséges tőkével. Ezért az egyik cégtárs, Hercz Zsigmond,

4
 miskolci gyáros javaslatára elha-

tározták, hogy részvénytársasággá alakulnak át, és a fejlesztéshez szükséges többlet tőkét 
részvények kibocsátásával szerzik meg. Az alakuló közgyűlést 1891. június 9-én, Budapesten 

tartották és 400 ezer forint5
 alaptőkével sikeresen létre is jött a „Magyar Általános Kőszénbá-

nya Részvénytársulat”, vagyis – a csakhamar közismertté vált rövidítéssel – a MÁK Rt. 

                                                           
1
 Moliére 

2
 Köztérkép https://www.kozterkep.hu/32889/kiraldi-herz-zsigmond# 

3
 Melczer Géza (Sajóörös, 1860. április 29. - Miskolc, 1913. november 11.), kamarás, mérnök, a 10. huszárezred 

tartalékos hadnagya. Középiskolai tanulmányait Kassán folytatta, majd a Bécsi műszaki egyetemen szerzett 
mérnöki diplomát. Mérnökként működött közre az arlbergi vasút építésénél, 1882-ben és a Tisza szabályozási 
munkálatai során is érdemeket szerzett. Politikai pályafutását 1887-ben kezdte, mikor a mezőcsáti kerület Mér-

sékelt Ellenzéki párti képviselőjévé választották. Az 1892-es választások alkalmával újra bekerült a parlamentbe, 
az ekkora már Nemzeti Párt néven működő ellenzéki csoportosulás színeiben. 1896 és 1906 között nem politi-
zált, majd 1906-ban újra indult a választásokon, pártja ekkora már beleolvadt a Függetlenségi és Negyvennyol-

cas Pártba, és Melczer ennek színeiben nyerte el az edelényi kerület választóinak bizalmát.  
4
 Királdi Hercz Zsigmond közgazdász, született egy zsidó család gyermekeként, Mezőcsáton 1854-ben. Miskol-

con járt gimnáziumba, majd Budapesten kereskedelmi akadémiát végzett. 23 évesen gépgyárat létesített Miskol-

con (Hercz Gépgyár, de érdeklődése fokozatosan a szénbányászat felé fordult. Fiatalon alapítója és vezérigazga-

tója lett a Magyar Általános. Kőszénbánya Rt.-nak, amellyel kapcsolatban ő alapította meg a Hazai Üvegipar 
Rt.-ot is. Tevékeny része volt a Borsod-Miskolci Gőzmalom és más iparágak fellendítése körül. A király érde-

meiért 1892. magyar nemességgel tüntette ki.  1891.július 9-től 1903-ig alapítója és vezér-igazgatója a MÁK Rt-
nek. 1894. december 4-én kötötték meg gróf Esterházy Miklós Józseffel a hitbizomány 56 ezer holdnyi területére 
a dunántúli szénkutatás és kitermelés jogot a részvénytársulat részére.  Hercz Zsigmond miután megkötötte a 
szerződést az Esterházy-családdal, azonnal elrendelte a szénkutató fúrások megkezdését. Mivel az első fúrások 
eredménytelenek voltak, nem találták érdemesnek a kutatás folytatását. Hercz Zsigmond azonban beszédbe ele-

gyedett egy parasztemberrel, aki elmondotta, hogy amikor dédapja kutat ásott Vadaskertben, akkor ott szenet 
talált. Elrendelte a fúrások folytatását, amelynek meg is lett az eredménye. Azóta is mondják, Királdi Hercz 

Zsiga példája a tanulság, mert a tatabányai szénbányászatot ő hozta létre. 
5
  Mai értéken ez 1,5484 milliárd Ft! (1891 → 3871-szeres a szorzó! Magyar pénzértékindex 1754-től) 

https://www.kozterkep.hu/32889/kiraldi-herz-zsigmond
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A részvénytársaság vezérigazgatójának Hercz Zsigmondot választották. Az általa vezetett 
részvénytársaság akkor lett nemzetközileg is ismert, amikor a tatabányai és környékbeli szén-

telepek kutatásának és feltárásának jogát is megszerezték. A Tata vidéki bányászat az ő tevé-
kenységének köszönheti létezését. Az első ottani aknák, bányák nyitásához Sajószentpéterről 
is vittek bányatiszteket, aknászokat, bányászokat! Sőt a tervek egy részét is nagynevű, nagy-

tapasztalatú borsodi bányamérnökök készítették el. 

 

„ … A társulat bölcsője Borsod megye; őse, illetőleg előde a Melczer Géza és Társai 
Czenter – Királdi Kőszénbányák Vállalata volt. Ebből a vállalatból alakult lelkes, vállalkozó 
szellemű és áldozatkész férfiak közreműködésével a Magyar Általános Kőszénbánya Rész-

vénytársulat. 

1891. június 9-én volt az alakuló közgyűlés széki Teleki Géza gróf6
 v[alóságos]. b[első]. 

t[itkos].t[anácsos]., volt m[agyar]. kir[ályi]. belügyminiszter elnöklésével, melyen királdi 
Hercz Zsigmond

7
  és kutatótársasága megalapították a részvénytársulatot.  

A társulat megvásárolta a nevezett vállalat ingatlanait, szénvagyonát, szénkiaknázási jogait 
és beruházásait; az egri érseki szeminárium bányabérleti szerződését, mely magában foglalta 
az egri papnöveldének Királd, Mercse, Bóta és Uppony község határában elterülő szénvagyo-

na kiaknázási jogát, magára ruháztatta; megvásárolta továbbá örök áron Schlosser Albert
8
 

királdi „Albert"- bányáját. A M[agyar]. Kir[ályi]. Államvasutak Putnok állomását az „Al-

bert-aknával” 9 kilométeres normálvasúttal kötötte össze.  

A társulat legközvetlenebb céljául további szénterületek megszerzését és bányák kiépítését 
tűzte ki és ezt a célkitűzését erélyesen követte. 1893-ban megszerezte Sáta és Bóta község 
nagykiterjedésű – 3000 kat. hold – szénterületeit, továbbá a Bán völgyében Barca, Bánhorvát 
és Bánfalva község 6000 kat. holdnyi területének szénkiaknázási jogait.  

                                                           
6
 Széki gróf Teleki Géza (Dés, 1843. szeptember 28. – Budapest, 1913. szeptember 27.) magyar író és politikus, 

valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő és belügyminiszter, az Magyar Tudományos Akadémia 

igazgatótanácsának tagja (1899), 1894-től 1913-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. Gróf Teleki Pál föld-

rajztudós, miniszterelnök apja, gróf Teleki Géza geográfus-geológus, egyetemi tanár, politikus, olimpikon nagy-

apja. 
7
 Királdi Hercz Zsigmond közgazdász, született egy zsidó család gyermekeként, Mezőcsáton 1854-ben. Miskol-

con járt gimnáziumba, majd Budapesten kereskedelmi akadémiát végzett. 23 évesen gépgyárat létesített Miskol-

con (Hercz Gépgyár, de érdeklődése fokozatosan a szénbányászat felé fordult. Fiatalon alapítója és vezérigazga-

tója lett a Magyar Általános. Kőszénbánya Rt.-nak, amellyel kapcsolatban ő alapította meg a Hazai Üvegipar 
Rt.-ot is. Tevékeny része volt a Borsod-Miskolci Gőzmalom és más iparágak fellendítése körül. A király érde-

meiért 1892. magyar nemességgel tüntette ki.  1891.július 9-től 1903-ig alapítója és vezérigazgatója a MÁK Rt-
nek. 1894. december 4-én kötötték meg gróf Esterházy Miklós Józseffel a hitbizomány 56 ezer holdnyi területére 
a dunántúli szénkutatás és kitermelés jogot a részvénytársulat részére. 
Herz Zsigmond miután megkötötte a szerződést az Esterházy-családdal, azonnal elrendelte a szénkutató fúrások 
megkezdését. Mivel az első fúrások eredménytelenek voltak, nem találták érdemesnek a kutatás folytatását. Herz 
Zsigmond azonban beszédbe elegyedett egy parasztemberrel, aki elmondotta, hogy amikor dédapja kutat ásott 
Vadaskertben, akkor ott szenet talált. Elrendelte a fúrások folytatását, amelynek meg is lett az eredménye. Azóta 
is mondják, Királdi Herz Zsiga példája a tanulság, mert a tatabányai szénbányászatot ő hozta létre. 
8
 Schlosser Albert berzétei (Gömör megye) vasgyáros. Az első szabadkutatási engedélyt 1869-ben kérte, melyet 

I870-ben újabb kérelmek követtek. Később Schlosser szerződést kötött Gsiskó Jakabbal, aki az „Albert bánya” 
működtetését vezette, kézben tartotta. l880-ban 400 mázsa szénre kért eladási engedélyt. 1881-ben 2750 mázsa 

széntermelésről tesz jelentést. 1887-ben a bányához 2 kettős bányamérték (180 466 m
2
) tartozott, de akkor már 

nem működött. (A királdi bányászat története) 
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A gyorsütemű terjeszkedés, nagy kezdeti beruházások, a forgalmi eszközök szaporítása, az 
alaptőke ismételt emelését tették szükségessé. 1892-ben 200.000 forinttal,

9
 1893-ban 400.000 

forinttal
10

 szaporították az alaptőkét, úgyhogy az már 1894 tavaszán 1 millió forintra11
 emel-

kedett.  

Ebben az évben megvásárolta a társulat a sajószentpéteri völgyben gróf Szirmay Alfréd 
üzemben levő bányáját, egész szénterületét, megváltván minden berendezését és tartozékát, a 
Sajószentpéter állomáshoz vezető rendesvágányú12

 vasúttal együtt. Megszerezte Kápolna, 
Kondó, Alacska, Ludna és Berente község szénterületeinek kihasználási jogát. – 1895-ben 

megalapította a társulat külön érdekcsoporttal Sajószentpéteren a Hazai Üvegipar Részvény-

társaságot, mellyel húsz évre, körülbelül évi 350.000 métermázsa szén szállítására kötött 
szerződést.  

A sajószentpéteri nagyarányú beruházások a részvénytőkének 600.000 forinttal13
 való emelé-

sét tették indokolttá. Ezek a részvények részben felülfizetéssel kerültek kibocsátásra; a felpénz 
a tartaléktőkét gyarapította.  

1895-ben a társulat kiépítette sajószentpéteri bányáit, megszerezte az ezen bányákkal szom-

szédos Xifkovich-féle szénbányát és az „Alfréd"-akna mellett levő rakodóval keskenyvágányú 
lóvasúttal kötötte össze, amivel teljesítőképességét jelentősen fokozta. 

Nevezetes fordulatot jelentett a társulat életében az 1896. esztendő. Ebben az évben 
fedezte fel és kezdte feltárni a hatalmas tatai szénmedencét, amivel a vállalat súlypontja Bor-

sodból a dunántúli bányászatra helyeződött át.  

Nem véletlen műve, hanem esztendők céltudatos munkájának, szerte az ország különböző vi-

dékein éveken át tervszerűen és nagy költségek kockázatával folytatott geológiai kutatásoknak 
jól megérdemelt eredménye volt ez a felfedezés. Az a szénkutató társaság, mely a Magyar Ál-

talános Kőszénbánya Részvénytársulat vezetésével 1896-ban a Vértes-hegység lejtőjén, Ko-

márom és Fejér megye határán a hatalmas szénvagyont rejtő tatai szénmedencét felfedezte, 
sok esztendei beható tanulmányoknak, költséges munkának és szívós kitartásnak méltó jutal-

mát vette. Az első fúrások eredménye teljesen meddő volt, ami már-már kedvét szegte a vál-

lalkozó csoportnak és csupán a szakemberek kitartó biztatásának volt köszönhető, hogy még 
egy utolsó fúrólyuk lemélyítését határozták el és ezzel végre a keresett eocéntelepet megtalál-

ták… 

Síkvölgyön, 116 méter mélységben 5,8 méter vastagságú, tiszta településű, beágya-

zásmentes széntelepet, szurokfekete színű, kagylóstörésű és 5267 kalória fűtőértékű kitűnő 
szenet, ez év július 28-án pedig Tatabánya területe alatt 79,1 méter mélységben 7,66 méter 

vastag, ugyanily minőségű széntelepet találtak. E várva-várt sikerek után nagyobb lendülettel 
folytatódtak a fúrások Felsőgalla, Bánhida és Alsógalla határában is. Az első akna nyitásá-
nak legalkalmasabb helyéül Felsőgalla, Bánhida és Alsógalla község hármas határpontja 

                                                           
9
 Újabb 378, 2 millió Ft mai értéken (1892-ben 1891-szeres szorzó) 

10
 Újabb 738 millió mai Ft → (1893-ban 1845-szeres a szorzó) 

11
 1 millió akkori forint mai értéken nagyjából 1,851 milliárd Ft! 

12
 Normál nyomtáv. 

13
 Mai értéken ez a részvénytőke emelés 1,15 milliárd Ft lehet! Látható, hogy mekkora tőkebefektetésekkel dol-

gozott már a kezdet kezdetén is a MÁK RT. Ez aztán majd még egyre nagyobb és nagyobb lesz!!! Nem véletle-

nül kerülnek majd egyszer Európa első tíz legnagyobb vállalata közé! 
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mutatkozott, ahol 1896 karácsony estéjén érték el az ú. n. „tatai szénmedencét"; ekkor gördült 
ki az aknából az első csille szén, melyet azután évtizedeken át végtelen sorban a csillék szá-
zezrei és milliói követtek. Ezzel a tatai szénbányászat alapja meg volt vetve… 

A tatai szénmedence feltárása az ország gazdasági életére jelentős kihatással volt, 
minthogy Magyarország szénfogyasztása 1895-ben már 13 millió métermázsával haladta meg 
a hazai termelést és abban az időben gyáriparunk, különösen gép- és malomiparunk fellendü-
lésnek indult…”14

 

 

 

Budapest, Városliget „Millenniumi kiállítás”.  
A Magyar Általános Kőszénbányák Rt. pavilonja.15

 

 

                                                           
14

 A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársukat 50 éve. 1891-1941. Az igazgatóság külön jelentése az 

1942. évi április hó 30-ra egybehívott ünnepi közgyűléséhez. 
15

 Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.09.016. Leírás Magyarország, 
Budapest XIV. Képszám 82690. Adományozó Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei Szerző 
Klösz György 

https://fortepan.hu/hu/photos/?view=query&q=k%C5%91sz%C3%A9nb%C3%A1ny%C3%A1k&lang=hu&id=

82690 

https://fortepan.hu/hu/photos/?view=query&q=k%C5%91sz%C3%A9nb%C3%A1ny%C3%A1k&lang=hu&id=82690
https://fortepan.hu/hu/photos/?view=query&q=k%C5%91sz%C3%A9nb%C3%A1ny%C3%A1k&lang=hu&id=82690
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A MÁK Rt sajószentpéteri szénbányászatra, gyakorolt hatását a bányáknál elkezdtük 
leírni. Az Alfréd, majd az Erzsébet bánya is, eladás útján a társaság tulajdona lett, számos 
egyéb, a környéken található szénjoggal együtt. 

Aztán majd az 1945 utáni államosításokig is jó részt a MÁK Rt iratai alapján követjük 
végig a sajószentpéteri szénbányászat ügyes bajos dolgait, ezért történetük az itteni szénbá-
nyászat története is. 

Közvetlenül a háború kitörése előtti években a következő jelentős változások történtek meg. 

A MÁK Rt a borsod megyei bányáikat – 1910. augusztus 1-én a Kazinci Kőszénbánya Rész-

vénytársasággal, Borsodi Szénbányák Részvénytársasága cég alatt – külön társasággá egyesí-
tették. Ettől kezdve itt a működtetési jogokat a Borsodi Szénbányák Rt végezte, de a MÁK Rt 
irányítása, pénzügyi felügyelete és támogatása mellett.  

A sajószentpéteri bányáknál ezekről részletesen is írunk, itt ezzel nem foglalkozunk tovább, 
viszont a MÁK Rt egyéb dolgairól egy rövid ismertetőt szükségesnek tartunk. 

Köteles gondoskodással, munkásaik jólétéről, létrehoztak egy társulati Munkás-

Balesetbiztosító Pénztárat, megvalósítva a bányamunkások javára az 1907. évi XIX. t.c. ren-

delkezéseit oly értelemben, hogy balesetnél munkások ugyanazt a kártalanítást kapják, melyet 
a törvény más ipari munkások részére nyújt. 
E balesetbiztosítás terhét a MÁK Rt magára 
vállalta. 

 

Magyar Általános Kőszénbánya Rt.  
alkalmazottainak Nyugdíjintézete 

bérház16
  

 

Tovább folyt az egyéb szociális intézmények 

megvalósítása is. Új, modern kórházat, meg-

felelő méretű, új római katolikus templomot, 
tiszti és orvosi lakásokat, iskolai és üzemi 
épületeket, valamint munkásházakat építet-

tek, illetőleg bővítettek. 

 

Magyar Általános Kőszénbánya Rt.  
tatabányai kórháza17

  

 

1912 februárjában készült el alkalmazottak 

nyugdíjintézetének Zoltán-utca 2 - 4. szám 
alatti első bérpalotája, melyben központi 
igazgatóságunk irodái modern, tágas helyiségekhez jutottak. 

                                                           
16

 Málnai Béla tervezte a Kossuth tér északi oldalán álló, a Falk Miksa és a Balassi Bálint utcákra is néző öteme-

letes bérházat.  
17

 https://www.facebook.com/pg/BanyaszatiesIpariSkanzen/posts/ 

https://www.facebook.com/pg/BanyaszatiesIpariSkanzen/posts/
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Ebben a helyzetben tört ki aztán 1914 nyarán a háború… 

A világháború kitörése 1914 derekán mélyreható zavarokat támasztott a bányaüze-

mekben. Munkásaik tetemes része, a tisztviselők nagyobbik fele hadba vonult, miközben a 
szén, mint stratégiai cikk létfontosságú volt! Ezt használták a gyárak, üzemek, intézmények, 
de a kiemelt hadiipar is, e mellett a hadiszállításokkal túlterhelt vasút is! 

A háborús események további folyománya volt az összes üzemi anyagok folytonos 

drágulása. A megdrágult élelmiszereket a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt sikeresen pró-
bálták nagy tételben beszerezni, hogy munkásaknak – megélhetésüket könnyítendőn aztán – 

mélyen a beszerzési áron alul tudják adni. Ekkor is nagy szerepe volt a bányászati élelemtá-
raknak. 

A hadbavonult munkások családjairól méltányosan próbáltak meg gondoskodni. A 

hadbavonultak nyugbérigényeinek megóvása érdekében a háborús eshetőségekre is a társ-

pénztári alapszabályok megfelelő módosításával intézkedtek. Ezen kívül 300.000 koronás 
Háborús Segélyalapot létesítettek.  

A következő években is hátráltatták a széntermelést a feltornyosult háborús akadályok és 
további visszaesést okoztak. Az üzemi anyagok, főleg a bányafa, ismét tetemesen drágultak, 
ami újabb erdővásárlásra sarkalta a céget. 

Munkásjóléti és élelemtári berendezéseink a háború folyamán rendkívüli jelentőséget nyertek.  

1916-ban, a világháború közepette, érkezett el a MÁK Rt, fennállásának huszonötödik évfor-

dulójához.  

A világháború tombolása minden ünnepi hangulatot elnémított… A negyedszázados jubileum 

alkalmából a hagyományok szellemében, a munkások és tisztviselők ellátása, sorsának, jövő-
jének további biztosítása, a munkásjóléti és művelődési intézmények további erősítése jelen-

tette a társaság fő gondját. 

A Háborús Segélyalapot 900.000 koronára18
 emelték.  

A háború okozta nehézségek fokozódtak, azonban a Magyar Királyi Államvasutak hathatós 
intézkedéseinek segítségével sikerült az előző évről visszamaradt szénkészletek nagy részét 
értékesíteni és ez által a szállításokat fokozni. 

A MÁK Rt ekkor a kényszerítő körülmények miatt – a megdrágult bányafát – betonácsolatok-

kal igyekezett pótolni és erre vonatkozó kísérleteket végzett. 

A társaság a fatermelését e nehéz időkben a Vas megyei telepeiről, megbízható módon igye-

kezett biztosítani. Ezen túl Csík megyében is szereztek erdőállományokat és a szári 2 600 hold 

terjedelmű uradalmat munkásaik élelmezésének könnyítése céljából megvásárolták.  

Hadbavonult bányamunkások nagy részét – a széntermelés fokozása érdekében – 1917 

derekán leszerelték és munkahelyükre irányították. A súlyossá vált viszonyok azonban ekkor 
már lehetetlenné tették a széntermelés színvonalának fenntartását.  
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A háború okozta „drágaság” által világszerte kiváltott általános bérmozgalmak, mun-

kabeszüntetések következtek. 1917 tavaszán vissza kellett térni a háború miatt felfüggesztett 
nyolcórás munkaszakra, ami a munkateljesítményt fokozatosan csökkentette.  

A hatósági jellegű központok létesítése a munkások élelmezési ellátásának és az üzemi anya-

gok beszerzésének terén nem hárította el a mindinkább feltornyosuló nehézségeket.  

A drágaság- indokolta jelentős béremelések és bérpótlékok a termelési költségeket oly hatvá-
nyozottan emelték, hogy minden előzetes költségszámítást megdöntöttek. A termelés rohamos 
drágulását nem lehetett teljességében a vevőkre áthárítani; a pénzügyi eredményt ekkor már a 
MÁK Rt melléküzemeink hozama javította. 

A MÁK Rt társulati alaptőkéjét 1918-ban 20 000 db új részvény kibocsátása által 4 
millió koronával 20 millió koronára19

 emelték. A tőkeemelést az új beruházási program, más-

részt az Urikány – Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaságnál vállalt jelentős ré-
szesedése indokolta.  

A világháború szerencsétlen kimenetele és hazánk kegyetlen megcsonkítása a MÁK Rt általá-
nos gazdasági helyzetét is folytonos válságban tartotta. A közállapotok leromlása a háború 
után még súlyosabbak voltak, mint a háború nehéz évei alatt. E válságos időkben csak az 

üzemek fenntartására – bár csökkent termeléssel – szorítkoztak, az új befektetéseket szünetel-

tetni kellett. 

Bár még ekkor is történtek szociális intézkedések, az érdemes munkásaik részére 500.000 ko-

ronás Üdülési Szabadság-Alapot létesítettek, mellyel megvalósították a fizetéses üdülési sza-

badságot. 

A háborút követő eseményekről majd egy külön fejezetben írunk.  

Ebben aztán látni fogjuk, hogyan teljesedik ki a MÁK Rt tevékenysége a villamos energetiká-
ra, az alumíniumra, az építőanyagokra és még sok másra is. Ez a „sok lábon állás”, sok min-

dent lehetővé tesz!  

Válságok viszonylag szerencsésebb átvészelését, pénzek átcsoportosításának lehetőségeit, új 
beruházásokat… 
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„ A lehetőségek nemcsak lesznek,  

vagy lehetnek, hanem léteznek is.”1
 

 

 

Amint már írtuk a Magyar Általános Kőszénbánya Rt igen előnyös ajánlatot tett a 
sajószentpéteri területekre, mind a Xivkovich, mind a Szirmay családoknak 1893-tól.   

A MÁK Rt. először a Szirmay családdal lépett egyezségre, és a megállapodást 1894. október 
hetedikén kötötték meg. A szerződés kimondja, hogy Szirmay Alfréd 100 esztendőre bérbe 
adja a MÁK Rt.-nek 420 katasztrális hold nagyságú birtokán az ásványkutatási, és a kiaknázá-
si, valamint az értékesítési jogokat, továbbá átengedi az „Alfréd" véd nevű bányatelket az ott 

már meglévő és működő bányával, a vasúttal, az épületekkel és a gépekkel együtt, valamint 
átadja az általa a sajókápolnai határra megszerzett szénjogokat is. A MÁK Rt. mindezért 139 

233 forintot fizet, továbbá kötelezi magát minden mázsa eladott szén után két krajcár 

terragium
2
 fizetésére és évi tíz vagon szén önköltségi áron való átadására. A terragium évi 

összege nem lehet kevesebb 3 000 forintnál – köti ki a szerződés, vagyis így az évente kibá-
nyászandó szén minimális mennyiségét is meghatározták.  

1895. április 30-án a Xivkovics családdal is létrejött a megállapodás, nagyjából hasonló felté-
telek mellett. 

Innentől aztán már a MÁK Rt épített és üzemeltetett tovább. A bányászokat és bányavezetőket 
megtartották, de szükség esetén még akár külföldről is hoztak bányászokat!3

 

 

„… A magyar általános kőszénbánya részvénytársulat barnaszénbányászata Borsod-

megyében. 

A társaság székhelye Budapest V. Erzsébet tér 19. Igazgatóság; elnök: gróf Teleki Géza; alel-

nök: dr. Herz Vilmos; igazgatósági tagok: Gajári Ödön, Herz 
Zsigmond lovag, Latzko Károly, dr. Mandel Pál, Melczer Gé-
za, párdonyi Neumann Frigyes. 

Felügyelő-bizottság; elnök: Melczer Gyula; tagok: gróf 
Serényi Béla, Simon Izidor, Székely Ferencz. Vezérigazgató 
Herz Zsigmond lovag. 

Bányaigazgatóság Putnokon (vasút, posta), bányaigazgató: 
Hönsch Ede. 

 

Hönsch Ede bányamérnök és  
felesége Jakobs Felicia, 1864.4
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 Abraham Maslow 

2
 A bérlő által – a birtokolt és használt föld földesúri tulajdonjogának elismeréséül – adott szolgáltatás, fizetség 

3
 Sajószentpéter okán majd erről még külön is szólunk. 

4
 Gömör Múzeum Putnok 
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a) Barnaszénbánya Királydon (vasút, posta)  Putnok, 32 b[ánya]m[érték]. és 7 
h[atár[köz]. (2.086,461 m2), 13, kilom[éter] földalatti és 4 kilom[éter]. földszintes lóüzemű 
szállítópálya, 10 gőzkazán 680 m2

  fűtőfelülettel, 2 gőzgép 130 lóerőre.5 3 szállítógép 130 

lóerőre, 400 bányakocsi, 4 vízemelőgép 80 lóerőre. 2 villamos gép. Termelés: 2.377,683 q 
barnaszén, értéke 800,000 frt. 

Bányagondnokság Királydon; bányagondnok: Kolosy Sándor; bányamérnök: Ludvig József; 
számtiszt: Kricsa Victor; irodatisztek: Amtshauser Kálmán, Éder Jenő; gyakornok: 
Zsarrkovszky Ferencz; tanító: Homor Lajos; bányaorvos: Dr. Urszényi Gyula.6 

Munkások: 757 férfi és 42 gyermek. 40 munkáslakház 300 munkás befogadására, 1 iskola, 1 
kórház, fogyasztási egylet. 

b) Barnaszénbánya Sajó-Szent-Péteren (vasút, posta) 16 b[ámya]m[érték]. (360.931 
m

2), 3.600 kilom[éter]. földalatti és1,800 kilom[éter] földszintes lóüzemű szállítópálya, 3 gőz-

kazán 150 m2
 fűtőfelülettel, 2 gőzgép 65 lóerőre, 2 szállítógép 130 lóerőre, 300 bányakocsi, 2 

vízemelőgép 160 lóerőre, 1 Karlik-féle osztályozógép, 2 villamos gép. Termelés: 205,000 q 
barnaszén, értéke: 51,250 frt.  

Bányagondnokság Sajó-Szent-Péteren; bányagondnok: Márkus Károly; számtiszt: 
Terstyánszki Ferencz; raktártiszt:Jamricska Sámuel; tanító: Gyimóthi Károly; bányaorvos: 
Dr. Rosenfeld József. Munkások: 275 férfi, 10 
gyermek. 22 munkáslakház 106 lakással, iskola, 

fogyasztási egylet. 

Közös társpénztár: 822 tag; bevétel: 21,844 frt 90 

kr.; kiadás:8766 frt 51 kr.; vagyon: 33,629 frt 51 
kr…”7

 

 

Millenniumi Kiállítás,  
1896, Budapest, Városliget, 

A MÁK Rt pavilonja8
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 Lóerő (LE), briteknél HP (horse power), a németeknél PS (Pferdestärke). A lóerő a teljesítmény elavult mér-

tékegysége, A nevét onnan kapta, hogy körülbelül megfelel annak a teljesítménynek, amit egy ló ki tud fejteni. 
Eredetileg James Watt vezette be az általa feltalált gőzgép teljesítményének mérésére, azóta több különböző 
definíciója is kialakult. Magyarországon a 735,49875 wattnak megfelelő metrikus lóerő használatos. Egy átlagos 
ember körülbelül 1,2 lóerőt tud kifejteni rövid ideig, és 0,1 lóerőt folyamatosan. Egy edzett atléta 0,3 lóerős 
teljesítményt tud fenntartani néhány órán keresztül. Egy ló csúcsteljesítménye 15 lóerő körül van, az átlagos 
teljesítménye valamivel 1 lóerő alatt marad, de vannak, akik ezt az értéket 4-re is becsülik. 1 metrikus lóerő 75 
kgf·m/s = 735,5 W (Ezzel a teljesítménnyel egy 75 kg tömegű testet 1 másodperc alatt 1 méter magasságra lehet 
felemelni. 75 kg súlya a földi nehézségi gyorsulás 9,81 m/s² szabványértékével számítva 735,5 newton); 1 elekt-

romos lóerő = 746 W; 1 kazánlóerő = 33,475 Btu/h = 9809,5 W. Az SI-mértékegység rendszer bevezetése nagy-

részt rendet tett ebben az összevisszaságban.  
6
 Dr Regéczy – Nagy Lajosné, Ursziny Anna: Családi krónika. Látszik, hogy az Urszény vezetéknevet hibásan 

írták. 
7
 Magyar Bányakalauz.  1896. 

8
 Városliget"Millenniumi kiállítás: A Magyar Általános Kőszénbányák Rt. pavilonja. A felvétel 1896-ban ké-

szült." Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.09.016 
Év1900Képszám82690AdományozóBudapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei Szerző: Klösz 
György 

https://fortepan.hu/hu/photos/?view=query&q=k%C5%91sz%C3%A9nb%C3%A1ny%C3%A1k&lang=hu&id=

82690 

https://fortepan.hu/hu/photos/?view=query&q=k%C5%91sz%C3%A9nb%C3%A1ny%C3%A1k&lang=hu&id=82690
https://fortepan.hu/hu/photos/?view=query&q=k%C5%91sz%C3%A9nb%C3%A1ny%C3%A1k&lang=hu&id=82690
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„ A m. általános kőszénbánya r. társulat saját pavillonjában látható volt 1. Sajó-szent-

péteri bányakerület geológiai térképe (1:10.000) 2. A putnoki bányakerület geológiai térképe 
(1: 10.000) 3. A sajószentpéteri bányatérkép (1: 2880). 4. A királdi bányatérkép (1 : 2880). 5. 
A sajó-szentpéteri barna bányaszéntelepeinek szelvényei (1: 2880). 6. A királdi barnaszénte-

lepeinek szelvényei (1: 2830). Ezen szelvények igen tanulságosan mutatták a rétegsorozatot és 
a sajószentpéteri bánya szelvényein színkulcsot is látunk. 7. Fúrópróbák kis darabokban min-

den megnevezés nélkül a sátai XXII. és a királdi XXXI. és XXXV. fúrólyukból. 8. Feddő és 
fekü kőzetek kis gyűjteményben összeállítva a három bányából.”9

 

 

A MÁK Rt az érdekeltségi körében nagyon komoly szakmai munkát végzett, jól felké-
szült munkatársaival. Az alaptőkéje 1895-re 1,6 millió akkori Ft, 100 Ft-os részvényei nagyon 

hamar már 170 Ft-ot érnek és részvényenként 8 % osztalékot fizetnek!  

Széntermelésük 1895-ben már meghaladja az évi 250 000 tonnát, amelyet röviden 500 000 
tonnára fejlesztenek. Újabb 600 000 Ft tőkeemelést végeznek ennek érdekében, így az alaptő-
ke már 2,2 millió akkori Ft.  

Érdekes és értékes információk a MÁK feljegyzéseiből, ezekre az időkre vonatkoztatva. 

 

 „ A királdi bányászat létesítése után az 1894. és 1895. években ugyancsak a Sajó völ-

gyében a sajószentpéteri bányászatot nyitotta meg. E két bányatelep összesen 4 millió 
métermázsa10

 jó minőségű barnaszénnel látja el Magyarország éjszakkeleti részének 
iparát. 

 A szén Sajószentpéteren rendes osztályozásnak vettetik alá; az apró szén a mű gőzka-

zánjainak tüzelésére szolgál; a többi durvább szénosztályok pedig a kereskedésbe bo-

csáttatnak. Említésre méltó még, hogy a darabos szén az egész termelésnek 30–40 %-

át teszi ki. Királdon a szenet csak annyiban osztályozzák, amenynyiben a darabos sze-

net különválasztják az aknaszéntől. … 

 A sajómelléki bányák fejtési módja. A széntelepek lefejtése ezen bányákban a szén te-

lepülési viszonyainak (csekély dőlés és vastagság') megfelelőleg, a csekély dőlésű és 
vékonyabb telepeket művelő barna-

szén-bányákban általánosságban el-

fogadott pillérrendszerrel történik; a 
lefejtett szénpillér helyét tömedékkel 
nem töltik ki, hanem a fedű kitámasz-

tására szolgáló támfák részbeni vagy 
teljes kiszedése után a fedűkőzetet, 
hogy a szomszédos művelési terüle-

teket ne veszélyeztesse, összeomlasztják. Miután itt két egymásfölé települt széntelepet 
kell lefejteni, a telepek lefejtésére nézve a sorrend az, hogy az alsó telep elővájásai il-

                                                           
9
 Szterényi József: Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye: bányászat, kohászat, ipar (Budapest, 1898) 

Geologia A geologia alkalmazása a gyakorlati életben 
10

 Ez bizony 400 000 tonna! 
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letve fejtése mindig csak a felső telep már lefejtett és lehetőleg összeomlasztott terüle-

tei alatt mozogjon.  

A pillérfejtés leginkább megfelel a sajómelléki széntelepek jellegének, mert  
a) sok támadó pontot nyújt, tehát aránylag véve csekély feltárás mellett nagy termelést 

lehet elérni;  
b) lehetővé van téve a tömegesen termelt 
szén olcsó és gyors kiszállítása a munka-

helyről az alapközlére, illetve a rendeltetési 
helyre. 

 A sajómelléki szenek minősége és 
hőértéke. Az összes ismert sajóvölgyi szenek 
közül a királdi áll minőségileg első helyen. 
Gőzfejlesztő képessége 4 ½ kg. Szagtalanul, 

salakmentesen és igen csekély hamu (4–6 

%): hátrahagyásával ég el és egy igen érté-
kes házi tüzelő anyagot képez. A 
sajószentpéteri szén elgőzölögtetési képes-

sége 4 kg. 
 A Magyar általános kőszénbánya 

részvény társulat bányái különböző fekvé-
sükhöz képest az ország különböző részeit látják el szénnel. Míg Királd és Sajószent-

péter bányák termékei a Magy. kir. állam-

vasutakon kívül legfőkép Borsod, Gömör, 
Heves, Hajdú, Bihar, Zemplén, Abaúj-
torna, Jász-Nagy-Kun, Szolnok és Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kun megyékben… fogyasz-

tatnak. 

Munkáslétszám: Sajószentpéter 634 fő 

 Termelési adatok11
 

 

 A bányák felszerelése  
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 Mázsában megadva! Tonnában 10-zel osztva! Präliminált → előzetes. 
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 Borsod- és Esztergom megyékben már generatiók óta folyik bányászat és a bánya-

munkások jó részét a környékbeli falvak lakói szolgáltatják. A hiányzó contingens 
részben Magyarország északi- részéből (Liptó, Turócz stb.), részben a szomszédos 
ausztriai tartományokból (Stiria és Krajna) pótoltatik és a társulati telepekben helyez-

tetik el. 

 A bányászatok mindegyikénél társláda áll fenn, mely betegség, rokkantság és halál 
esetén segélyt nyújt, megfelelő szolgálati évek után tagjait, illetve ezek hátramaradott-
jait nyugdíjban részesíti. Minden telepen társládai orvos nyújt segélyt és kellőkép 
gondozott kórház áll a betegek rendelkezésére. Gondoskodva van a telepek mindegyi-

kén megfelelő fürdőberendezésről. A telepek mindegyikén jól felszerelt elemi iskola áll 
fenn a gyermekek, ismétlő iskola a serdülő ifjúság oktatására. 

 A régibb telepeken a munkás- és felvigyázó személyzet részére önképző és olvasó-

egylet alapíttatott. A munkások szükségleteiket a társulati élelemtárakban szerzik be, 
melyek: nyereség nélkül, a munkásnép javára működnek. A munkások szórakoztatásá-
ra telepi zenekarok vannak szervezve. 

 Érdemes munkásoknak jutalmi földterület engedtetik át saját hasznukra való mívelés 
végett.”12

 

 

A MÁK érdeklődése és tevékenysége a borsodi szénmedencén túl, az 1896-ban felfede-

zett, hatalmas tatai szénmedence irányába fordult. A Magyar Általános Kőszénbánya Rt veze-

tésével 1896-ban a Vértes-hegység lejtőjén, Komárom és Fejér megye határán a hatalmas 

szénvagyont rejtő tatai szénmedencét felfedezte. Mindez a sokesztendei beható kutatásnak, 
költséges munkáknak, szívós kitartásnak, és a hitnek volt az eredménye. Az első fúrások telje-

                                                           
12

 MÁK Rt iratai 
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sen meddő eredményt adtak, ami már-már kedvét szegte a vállalkozó csoportnak és csupán a 
szakemberek kitartó biztatásának volt köszönhető, hogy még egy utolsó fúrólyuk lemélyítését 
határozták el és ezzel végre a keresett eocéntelepet megtalálták. 1896 májusában a gróf Ester-

házy szabadrendelkezésű uradalom területén, Síkvölgyön, 116 méter mélységben, 5,8 méter 
vastagságú, tiszta településű, beágyazásmentes széntelepet, szurokfekete színű, kagylós törésű 
és 5 267 kalória fűtőértékű kitűnő szenet találtak. Még ez év július 28-án pedig a későbbi Ta-

tabánya13
 területe alatt 79.1 méter mélységben 7,66 méter vastag, ugyanilyen minőségű szén-

telepre leltek. E várva-várt sikerek után nagyobb lendülettel folytatódtak a fúrások Felsőgalla, 
Bánhida és Alsógalla határában is. Az első akna nyitásának legalkalmasabb helyéül 
Felsőgalla, Bánhida és Alsógalla község hármas határpontja mutatkozott. E helyen létesült 
az I. számú lejtősakna, a gróf Esterházy Ferencről elnevezett akna, évi 2 millió mázsa (200 

ezer tonna) szén termelésére. Innen 1896 karácsony estéjén gördült ki az első csille szén, me-

lyet azután évtizedeken át végtelen sorban a csillék százezrei és milliói követtek. Ezzel a tatai 
szénbányászat alapja meg volt vetve.  

Így a MÁK Rt tevékenységének súlypontja Borsodból az óriási dunántúli szénterületek felé 
fordul

14
 és ezért a majd 1910-től a szintén jól működő borsodi területen létrehozza a Borsodi 

Szénbányák Rt-t, amely a Magyar Általános Kőszénbánya Rt leányvállalata és az itteni ügyek 
vivője. 

 

A MÁK Rt sajószentpéteri, (Xivkovich féle), Erzsébet bányája 

A sajószentpéteri bányászat fejlesztése érdekében a MÁK Rt 1895-ben megszerezte a 

Szirmay - területtel közvetlen határos, Xivkovich-féle, szintén előbb már leírt, 24 m mély ak-

nát és annak szénkiaknázási jogait.  

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt bányaüzemét Sajószentpéteren Márkus Károly bánya-

gondnok
15

 vezetése mellett két ponton kezdte meg.  

Az Erzsébet-lejtősaknával tárta fel az I. és a Szirmay által megkezdett Alfréd-aknával a II. 

számú széntelepet.  

Míg a Szirmaytól átvett Alfréd-aknát tovább mélyítették, hozzáfogtak a Xivkovich-akna szom-

szédságában, a berentei határban az Erzsébet lejtősakna mélyítéséhez, mivel a szerződés sze-

rint a Xivkovichtól átvett aknából a szomszédos terület szenét fejteni nem volt szabad!  

A lejtősaknában nyitott kötélszállítást alkalmaztak, és az akna száját egy 1 600 m hosszú 600 
mm nyomtávú lóvasúttal az Alfréd-aknai, háromvágányú rakodóval kötötték össze. Hozzá-
fogtak még e rakodót a sajószentpéteri állomással összekötő 1.1 km hosszú normál nyomtávú 

                                                           
13

 Tatabánya csak 1903. május 1. után.  
14

 100 millió tonnára becsült szénvagyon megszerzése érdekében ott tevékenykedtek.  Tatabánya akkor még nem 
létezett. Akkori neveken: Felsőgalla, Alsógalla, Bánhida, Tarján, Környe és Szár (a mai Tatabányai szénvidék és 
az oroszlányi területek is.)  Mindezek mellett a borsodi, salgótarjáni, zsilvölgyi szénterületeken is aktívan mű-
ködtek. Üveg-, és cementgyártás, bauxitkutatás, villamos erőművek és hálózatok is a szénbányászat mellett… 
15

 Vezető bányamérnök, mai szóval felelős műszaki vezető, főmérnök. 
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vasút megépítéséhez is. A lejtősakna szállítását egy 20 HP „kankarék”16
 végezte, melyet az 

akna szájánál fölépített félstabil gőzgép hajtott.
17

 

Innentől már majd mindkét bányát együtt tárgyaljuk, a bányák és a területek között a bánya 
nevével teszünk különbséget. 

 

A MÁK Rt („Szirmay gróf bányája”), az Alfréd-akna  

   A korabeli hírek szerint a Xivkovich-család Erzsébet-bányájának elégtelensége és az 
emelkedő szénigények miatt határozta el magát a Szirmay család az évek óta húzódó bánya-

nyitásra.  Az előzőekben írtuk, hogy a Szirmay család már 1868-tól engedély alapján kutatha-

tott a birtokterületein. Az „Alfréd” bányatelket pedig már 1882-ben „fektették” részükre az 
igényük alapján, aztán a bányatelek adományozás és a nagyjából 1894-es építés elkezdése 
közti, 12 évnyi, huzavonáról. 

A bánya építésének hányattatott előélete ismert tehát. A gróf Szirmay család sajnos fo-

lyamatosan anyagi gondokkal is küzdött, miközben eléggé „fényűző” körülmények között élt, 
így a bányanyitás mindig csak húzódott-tolódott. Gyakorlatilag az 1890-es évek elejére toló-
dik ki az az időpont, amikor e bányával komolyan kezdenek el foglalkozni. 

Az akna építését és felszerelését Szirmay gróf indította. Szirmay a bánya építésére és vezetésé-
re Márkus Károly18

 bányamérnököt kérte fel. Ő 1880-ban végez Selmecbányán. Dolgozik a 
Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt különféle szénbányáiban, de vasútépítéseken is. 1889-94 

között, öt éven át, a sajókazai Radvánszky-bányában vezető.  

Ő 1894-ben eleget tesz Szirmay Albert kérésének és elvállalja az Alfréd-bánya létesítését és 
majdani üzemeltetését.  

 

„.. 1894. évben ugyancsak Sajó-Szent-Péterről való szenet vizsgáltam meg a főbb al-

katrészekre nézve. Ezen szénmintát Márkus Károly küldte be, mely a gr. Szirmai Alfréd 
sajószentpéteri bányájából való és pedig a II.-ik telepből, mely a felülettől 63 m-nvire van.*

19
  

A levegőn teljesen megszáradt 100 súlyrészében van:20
 

 

Nedvesség Hamu Eléghető anyag Összes kén 
Kalória 

Berthier szerint 

13,83 8,37 77,80 3,21 4212 

 

A Sajószentpéteren végzett mélyfúrásokban észlelt nagyobb mennyiségű talajvíz tuda-

tában az 5.2 x 2.3 m szelvényű Alfréd-akna továbbmélyítésének zavartalan keresztülvitelére 
már kezdettől fogva 2 darab, egyenként 26 m2

 fűtőfelületű gőzlokomobilt állítottak fel és 6 
                                                           
16

 20 lóerő teljesítményű (HP) hajtott kerék 
17

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1933 (66. évfolyam, 1-24. szám)1933-03-04 / 5. szám 
18

 Márkus Károly bányamérnök (1858-1906) 
19

 *A m. kir. Földtani intézet, 1894. évi jelentése, p. 146. 
20

 Közlemények a magyar királyi geológiai intézet chemiai laboratóriumából. Nyolczadik sorozat. 1894. 
Kalecsinszky Sándortól.  
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darab pulzometert szereztek be. A pulzometerek egyenként 600 liter/perc teljesítményűek vol-

tak. A tervek szerint a pulzometereket az akna mélyítése alatt egymás alá párosával állították 
fel.  

Az aknában 26 m mélységben megütött 1 m vastag I. sz. telep (Erzsébet telep) föltárására az 
aknamélyítés közben egy rakodó készült.  

34 m mélységig kevés fakasztott víz volt és a pulzometerekre nem volt szükség. Csak e mély-

ségben jelentkezett az első talajvíz és ez a vizet vezető réteg 35,2 m-ig tartott. Az akna mély-

ségének előhaladásával több és több víz jelentkezett az akna fenekén, úgy hogy 3 darab 

pulzometer egyidejű működése sem győzte a 2 m3
 percenkénti vízmennyiséget.  

E nehézségek folytán az akna mélyítése 43 m-en túl a pulzometerek intenzív működése dacára 
lehetetlenné vált. Beszereztek tehát 2 darab, egyenként 2,5 m

3
 vizet emelő süllyeszthető álló 

gőzszivattyút, fölépítették már az állandó jellegű 5 darab egyenként 50 m2
 fűtőfelülettel bíró 

és előmelegítőve] ellátott kazántelepet, a 2 millió mázsa évi termelést bíró 6 m sebességgel és 
10 mázsa bruttó széntömeget emelő, 100 lóerős (HP), erős szállítógépet és a 10 m magas szál-

lító vastornyot (aknatorony).
21

 

Más leírások szerint ez az egész nem volt ilyen egyszerű! 

Az Alfréd-aknát 34 m mélységig zavartalanul mélyítették, mivel eddig igen csekély 
volt a vízszivárgás.  

Az I. Erzsébet-telepet 26 m mélységben ütötték meg. A 34 m-ben homokos kavicsrétegre ju-

tottak, amelyből jelentékenyebb mennyiségű víz jött, s ekkor pulzométereket22
 állítottak fel.  

                                                           
21

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1933 (66. évfolyam, 1-24. szám)1933-03-04 / 5. szám 
22

 Pallas nagy lexikona. Ez a gép egyszerű szerkezete miatt már is kiváló helyet foglal el a vízemelésre alkalmas 
gépek között s különösen mélyebb bányákban az aknavizek kiemelésére alkalmas, hol finomabb szerkezetű gépek 
célszerűen alig alkalmazhatók. A gép sajátos alakú öntöttvas-edényből áll, melynek két körtealaki AA víztartója, 
s szívókamrája, D nyomókamrája és felső részén a gőzbeömlőkamrája van. A víztartó-kamrákat mind a szívó-
kamrától, mind a nyomókamrától befelé nyílós kaucsukszellentyűk választják el. A szívószellentyűk lapjai a víz-

tartó-kamrába nyílnak, míg a nyomószellentyűké a nyomókamrába. A gőzvezető csövet pedig majd az egyik, 
majd a másik víztartó-kamrával a gőzkamrában elhelyezett függő zárólap kapcsolja össze. Megindításakor mind 
a két víztartó-kamrát megtöltjük vízzel s az egyik, például a jobboldali kamrába a víz fölé gőzt bocsátunk, mely a 
nyomószellentyűkön át a vizet kinyomja belőle. Kezdetben, midőn a gőz a vizet a víztartó-kamra felső, szűk teré-
be nyomja, a víz és gőz között néhány milliméter vastagságú levegőréteg van, mely előbbinek az utóbbival való 
behatóbb érintkezését gátolja, később azonban, midőn az érintkező felszín tágulni kezd, ez a levegőréteg mind 
inkább vékonyabb lesz, a gőz pedig mindig behatóbb érintkezésbe jön a vízzel; midőn a gőz a vizet már annyira 
lenyomta, hogy ennek felszíne a nyomószellentyű nyílásához jut, a víz mozgásba jön s a gőzzel behatóbban keve-

redik, mire ez, részben a nagyobb hideg felszínek által, részben pedig a víz által hűtve gyorsan vízzé válik, minek 
következtében a vízkamra felső terében a nyomás oly kicsiny lesz, hogy a gőzosztó szellentyűt, mely eddig a bal-

oldali víztartót zárta el a gőzvezető csőtől, a baloldali edényben uralkodó nagyobb nyomás legott átcsapja, a 
jobboldali edény beömlő csatornájára s a gőzt amabba árasztja. Az itt levő gőz ekkor teljesen vízzé válik s az 
edényben oly kicsiny lesz a nyomás, hogy a külső víznek felszínére nehezedő levegő telenyomja vízzel. Az alatt, 
míg ez a kamra megtelik, a másikból a gőz az előbb leirt, módon kiszorítja a vizet s előkészíti a szívásra. A szívás 
és nyomás munkája oly gyors egymásutánban változik, hogy amint az egyik körte megtelt s a másik kiürült, a 
gőzosztó szellentyű azonnal átcsap s a gőzt a szomszédos körtébe bocsátja. A két körte között egy nagyobb üregű 
W kamrát látunk, mely a szívókamrával függ össze. Ebben a kamrában szívás közben a levegő megritkul, s a 
benne levő levegő a felszívott vízmozgása szerint majd tágul, majd pedig összébb nyomódik, úgy hogy a szívó-
csőben mozgó víztömeg benne rugalmas anyagra találván, erősebb ütődéseket nem szenvedhet. Ez a kamra tehát 
a Sz.[ivattyú]-knál alkalmazott szívólégóst szerepét játssza… Ennek a szerkezetnek jósága főképpen abban rejlik, 
hogy kevés olyan mozgó alkotórész van rajta, mely könnyen elromolhatna. Összes mozgó részeit az öt kaucsuk-

szellentyű meg a gőzosztó szellentyű alkotják s ezeknek mozgása is oly csekély, hogy ha jól elkészítették, ritkán 
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Eközben azonban az akna fenekén az oldalakból a laza rétegekben a víz 2 m-nyi homokot és 
kavicsot mosott ki, 15-20 m hosszú mosásokban, úgyhogy azokba még egy ember is bemehe-

tett. Ezeket a mosásokat azután kitömedékelték, aminek következtében a további kimosást 
megakadályozták, viszont a vízkifolyást nem zárták el.  

35,2 m mélységben szilárd anyag következett, amely biztos alapot szolgáltatott a vízkimosá-
sok továbbterjedése ellen. Ekkor újból kitömedékelték a vízkimosásokat. Tömítő anyagul ha-

sábfa és szalma közé döngölt, szénsalakkal kevert agyagot használtak.  

A vízmennyiség a további mélyítés alatt állandóan növekedett s azért két szivattyút szereltek 

fel. 48 m mélységben finom homokrétegre értek, amely a vízzel együtt belekerült a szivaty-

tyúkba, s azokat 8 nap alatt hasznavehetetlenekké tette. Ebben a homokrétegben, amely 12 m 
vastagságúnak bizonyult, a nehézségek miatt az előhaladás igen lassan történhetett, s annak 
áthatolása 3 hónapig tartott. 

 

 

 

„… A beszerzett mélyítő szivattyúk egyikével és egy azalatt felszerelt átemelő 
pulzometerrel hozzáfogtak az elfulladt akna víztelenítéséhez, ami sikerült is, amennyiben to-

vább haladhattak 48 m mélységig. Itt egy 12 m vastag homokréteg következett, mely ugyan 
sok vizet nem tartalmazott, de átdolgozása mégis 3 hónapig tartott, mert az akna felső vize 

fellágyította a finom homokot, mely a szivattyú szívó- és nyomószelepeit, a tömítéseket rövid 
idő alatt elkoptatta. A tönkrement alkatrészek majdnem 8 naponként cserélésre szorultak. E 3 
hónap tehát nem annyira aknamélyítéssel telt el, mint inkább folytonos szelepcseréléssel és 

tömítés megújítással. 60 m mélységen túl az aknamélyítés a szilárd anyagban már zavartala-

                                                                                                                                                                                     

romlanak meg. Javára válik továbbá az is, hogy könnyen és gyorsan bárhova, még olyan helyekre is szállíthatók, 
ahol nehéz hozzájuk férni, mert olajozandó alkotórészük nincsen. A vizet e készülékkel annyi 10 m magasra 
nyomjuk, ahány légkörnyomású gőzt vezetünk belé, leszámítva néhány méter magasságot a veszteségekre. 
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0 

26 m 

aknatalp, 112 m 

Alfréd-telep (II. telep),  

1-1,5 m, 

dőlése: 2-3o 

109 m (kétszárnyú rakodó) 
alatta „vízvágat” 

szilárd kőzet 

110,5 m 

60 m 

48 m 
finom homok 

szilárd kőzet 

finom homok 
szilárd anyag 

Erzsébet-telep (I. telep),  
1 m 

szilárd kőzet 

Alfréd-akna 

földtani szelvény 

35,2 m 

37 m 

nul folyt, úgy hogy az akna fenekén még pulzometert sem kellett igénybe venni. A 112 m mély 
Alfréd-akna mélyítése összesen 13 hónapot vett igénybe. 1896. június 7-én értek a szénre és 
hozzáfoghattak az akna 109 m mélységében a II. sz, széntelepben a kétszárnyú rakodó kire-

pesztéséhez. így 1896. szeptember havában indult meg Sajószentpéteren a rendes üzem…”23
 

 

A pulzométer 

 

A homokos réteg alatt megint szilárd anyag követ-

kezett, amelynek elérése után a továbbmélyítés 
zavartalanul továbbfolyt. A szivattyúnak ebben az 

agyagban egy fülkét vágtak ki s ide vezették az 
összes felső vizeket, úgyhogy a fenékre csak kevés víz folyt. 

 

 Az Alfréd-aknával a II. telepet, vagy akkori nevén az Alfréd-telepet akarták művelni, ezért 
oda kellett eljutniuk. 

Az alsó széntelepig haladva, a 109 m mélységben kétszárnyú rakodót vájtak ki, a rakodó 
szintje alatt pedig vízvágatot hajtottak ki.  

A 112 m mély Alfréd-akna mélyítése-építése tehát 13 hónapig tartott, naponta átlag 0,3 - 0,5 

méternyire haladtak lefelé. 

Az aknában eleinte bödönös szállítást alkalmaztak. Az akna alatt kiképzett vízvágatból a víz-

telenítés egy részét is úgy oldották meg, hogy a víztelenítésre a bödönök aljára erősített víz-

edények szolgáltak. A rakodószintre leeresztett bödön aljára szerelt vízedény a mélyebben 
levő vízvágatba merült. A termelvény kiszállításával együtt a külszínen a vízedényt is kifor-

                                                           
23

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1933 (66. évfolyam, 1-24. szám)1933-03-04 / 5. szám 
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dult a benne levő vízzel együtt. Ilyen módon gyakorlatilag „aknamenetenként” 0,5… 0,6 m3
 

vizet „mertek” ki. 

A MÁK Rt nagyszabású fejlesztéseket végez. A királdi bánya kapcsán megépítik a Putnok 

vasútállomásra vezető 9 km hosszú, Királdi-iparvágányt, normál nyomtávval. Ezzel a királdi 
bánya a Miskolc – Bánréve vasútra csatlakozik.  

„… Hogy a vállalatnak a sajószentpéteri bánya közvetlen közelében állandó nagy 
szénfogyasztója legyen, megalakult még 1894-ben a MÁK égisze alatt a sajószentpéteri üveg-

gyár részvénytársaság, mely 1895-ben üzembe is jött.  

A fentiekben leírt sajószentpéteri beruházások és üzembehelyezések keresztülvitelére az 1895 
február 20-án tartott közgyűlés az 1 millió forint alaptőkét 600.000 forinttal emelte, miáltal a 
vállalat alaptőkéje 16.000 drb részvénnyel 1.6 millió forintra emelkedett…”24

 

 

Sajószentpéteren az Alfréd aknát köti be iparvágánnyal ugyanerre a vasútvonalra.  

1895-ben megalapítja a Hazai Üvegipari Rt-t Sajószentpéteren és felépíti az üveggyárat is. 

 

 
A Hazai Üvegipari Rt-t gyára 

Sajószentpéteren25
  

 

Az átvett sajószentpéteri Alfréd 
aknában a telepet csapás mentén É-i és 
D-i irányban egy-egy alapközlével tár-

ták fel. É irányban az alapközle csak-

hamar 12 m-es vetődésre jutott, D-i 

irányban azonban 1200 m távolságig 
minden nagyobb vetődés okozta megzavartatás nélkül feltárták a széntelepet s a főszállító 
vágatot mintegy 1400 m-re tudták kihajtani, míg végül egy 6 m-es vetődésre jutottak. A szén-

telep az Alfréd-aknai bányamezőn igen kis szög alatt, 2-3°-nyira dőlt. 

Nyugat felé a fővetődési vonalig haladtak a lefejtéssel, megjegyezvén, hogy a vetődésen túl 
sikló segélyével összeköttetésbe jutottak az Erzsébet-lejtősaknabeli műveletekkel, s a telep-

nek (I., vagy Erzsébet-telep) az Alfréd-aknához közelebb eső részeit már innét fejtették le. 
Kelet felé pedig általában az akna szintjéig hatoltak le.  

Végül 1909-ben ereszkék segélyével a mélyművelésre tértek át. Ezt a célt szolgálta az úgyne-

vezett „déli ereszke”, s az „északi ereszke”. DNy felé „jó messze mentek” (?) az Alfréd-aknai 

fejtésekkel, végül azonban, mivel a szállítás a nagy távolság miatt igen körülményes volt, az 
Alfréd-aknai műveleteknek ezt a részét abbahagyták.  

A Szigfried-bánya26
 K-i oldalán a fejtési határt egy vetődés szolgáltatta; azon túl le nem fejtett 

terület következett. 

                                                           
24

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1933 (66. évfolyam, 1-24. szám)1933-03-04 / 5. szám 
25

 Új központ alakul (pdf.) Sajószentpéteri album 
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Meg kell említeni, hogy az Alfréd-aknától D felé, kb. 500 m-re kis szénteleprészlet maradt 
vissza, amelyben a vetődéseknek sűrű fellépése, illetve az ezek által való erős szétdaraboltság 
miatt nem volt lehetséges a telep lefejtése. 1917-ig az Alfréd-akna volt az egész 
sajószentpéteri bányászat központja. Ennek a környékén létesült a bányakolónia. A 

sajószentpéteri vasútállomástól ide, az 
Alfréd-akna mellett létesített rakodó-
hoz és szénosztályozóhoz rendes nyom-

távú szárnyvonal ágazott ki.  

 

Alfréd-bánya üzemvezetőségi  
épület és a rakodó a kezdetekben 

 

 

 

Alfréd bánya gépeit a Cseh-Morva 

Gépgyártól rendelték meg, eredetileg még a régi tulajdonos. Aztán a Szirmay által ki nem 
fizetett 20 000 Ft vételári részt már 1895-ben a MÁK rendezte. 

Márkus Károly a bányával együtt kerül át majd a MÁK kötelékébe és 1906. évi haláláig itt, 
Sajószentpéter él és dolgozik. 

Először bányagondnok, majd 

igazgató. 

 

„ Dobránszky Szaniszló 
ny[ugalmazott]. fő aknász, tiszt-

viselő.  

Született 1876-ban Grodnodoüna 
(Lengyel orsz[ág]). Iskoláinak és 
a bányászati szakiskola elvégzése 
után 1895-ben, mint aknász Sajó-

szentpéteren kezdte működését, később fő aknász lett. 1913-óta Sajókazán működött, mint 

tisztviselő. Több németországi és lengyelországi bányák feltárásánál működött. 1936-ban 

vonult nyugalomba.”27
 

 

1897-98. évről szóló adatok. 

 

 „ Magyar általános kőszénbánya.  

– E társaság május 14-én tartotta rendes évi közgyűlését gr. Teleki Géza elnöklete 
alatt. Beszámolónk az 0. H. nyomán a következő:  

                                                                                                                                                                                     
26

 Schréter említi, azonosítani nem tudtam. 
27

 A bánya Sopron 1937. http://mek.oszk.hu/06700/06772/index.phtml 

http://mek.oszk.hu/06700/06772/index.phtml
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Miután az elnök üdvözölte a megjelent részvényeseket, királdi Hercz Zsigmond vezérigazgató 
ismerteti a társulat működését és üzleti eredményét. A királdi és sajószentpéteri bányák 3 036 
723 q szenet szállítottak… 

Az 1898. évben a királdi bányák 1,8 millió métermázsát, a szentpéteriek 1,3 millió méter-

mázsát, a tataiak pedig l,5 millió métermázsát, az összes társulati bányák mintegy 6,3 millió 
métermázsát fognak szállítani…”28

 

 

„… 4. Magyar általános kőszénbánya részvény társulat a) Borsodmegyében (Királd–
Sajó-Szent-Péter) 1160 férfi (1,38), 57 gyermek (0,4) összesen 1217…”29

 

 

1899 évi adat, hogy ekkor a MÁK kezelésében levő Erzsébet és Alfréd bánya 13,5 km föld-

alatti és 2,6 km föld feletti szállítópályával bírt. A csillék száma 1891-ben mindössze 6 darab, 
viszont 1899-ben már 400! Ugyanekkor 1899-ben a sajószentpéteri bányáknál 7 gőzkazán 

működik, 300 m2
 fűtőfelülettel, két szállítógép 110 LE teljesítménnyel, és négy vízemelőgép 

130 LE-vel.
30

  

 

A fejtési viszonyok jók voltak és a mellékkőzetek szilárdsága is elősegítette a művelést. Elfo-

gadható áron tudták a szenet értékesíteni.   

1899. évi összesítés. 

Bánya 

MÁK Rt 

Kazinczi 

Kőszénbánya   
Rt 

Sajókaza 

báró  
Radványszky 

bányaműve 

Disznóshorvát 
Sárkány Kornél 

bányaműve 

M. Áll. Kincstár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamurány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Összesen 
Királd 

Sajószentpéter 

Erzsébet és 

Alfréd bányák) 

Létszám (fő)       3 404 

Termelés (t) 237 429 62 000 69 837 62 000 310 187 64 875 806 328  

(t/fő)       23,6,88 

Érték (K) 

 

4 397 966 

(K/fő)  12,92,00 

 

1900. évről a magyar Bányakalauz ismét tájékoztat bennünket, a MÁK Rt bányáiról. 

 

 „… III. Barnaszénbánya Királd, Sáta és Bóta községek területén, Borsodmegye, Put-

nok; 36 kettős b[ána]m[érték], 9 h[atár]k[öz] (3.599,139 m2), 19 864 kilom[éter]. lószemű 
szállítópálya, 10,4 kilom[éter]. mozdonyüzemű vasút, 11 gőzkazán 648 m2

 füt[őfelülete], 2 

                                                           
28

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1898 (31. évfolyam, 1-22. szám)1898-06-01 / 11. szám 
29

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1898 (31. évfolyam, 1-22. szám)1898-11-15 / 22. szám 
30

 Magyar bányakalauz 1900. 
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mozdony 36 e
31, 3 dynamo 25 kilowatt, 2 gőzüzemű és 1 villam-üzemü szállítógép 150 e, 471 

csille, 6 vízemelőgép 200 e. 

Termelés: 1.022,469 q barnaszén. 

Bányaigazgatóság Putnokon: Hönsch Ede, bányaigazgató; Kricsa Victor, számtiszt; Éder 
Jenő, Bayer Ferencz, irodatisztek; Zsasskovszky Ferencz, szállító; dr. Urszinyi Gyula, bánya-

orvos. 

Bányagondnokság Királdon, (vasút, posta) Putnok: Kolosy Sándor, bányagondnok; Ludvig 
József, bányamérnök; Homor Lajos. Homor Lajosné, tanítók; Amtshauser Kálmán, élelmi-
szertárkezelő. 629 munkás Társpénztár: 1130 tag; bevétel: 45,399 kor. 36 fill.; kiadás: 24,896 
kor. 36 fill.; vagyon: 16,907 kor. 42 fill. Iskola, kórház, fürdő, 48 munkáslakház, fogyasztási 
és olvasóegylet, könyvtár. 

IV. Barnaszénbánya Sajó – Szent – Péteren (vasút és posta) és Kisfaludon. 
Borsodmegye; 21 kettős, b[ánya]m[érték] 4 h[atár]k[öz] (2.060,199 m2). 13., kilom[éter]. 
szállítópálya, 1,8 kilom[éter]. lóvasút, 2 kilom[éter]. mozdonyüzemű vasút, 7 gőzkazán 300 
m

2
 füt[őfelület]., 1 gőzgép 50 e, 2 dynamo 7 kilowatt, 2 szállítógép 110 e, 400 csille, 4 vízeme-

lőgép 130 e, 1 Karlik-féle osztályozótelep, 1 mozgony.32
 

Termelés: 1.125,231 q barnaszén. 

 

 

Alfréd-bánya a XX. század első éveiben. Itt mát látszik 

a nagyméretű kazánház kéménye!33
 

 

                                                           
31

 Az „e” rövidítés a LE teljesítményt jelenti. 
32

 MOZGONY, (moz-og-ony) fn. tt. mozgony-t, többes szám mozgonyok. Általában fölcserélik mozdony szóval; 
de ,mozgony’ (,mozog’ szóból alkotva) inkább oly művet vagy gépet jelent, mely magától mozog vagy látszik 
mozogni, különösen ami mást semmi esetre nem mozdít, pl. az óramű; ,mozdony’ pedig mozd törzsénél fogva 
alkalmazható mind arra, ami maga ,mozd’-úl, mind arra a mi ,mozd’-ít. (A magyar nyelv szótára, Czuczor – 

Fogarasi) 
33

 Képes album Sajószentpéterről. (pdf.) https://docplayer.hu/5489511-Uj-kozpont-alakul-64-kep-a-foutca-

reszlete-azonosithatatlan-helyrol-fenykepezve.html 

https://docplayer.hu/5489511-Uj-kozpont-alakul-64-kep-a-foutca-reszlete-azonosithatatlan-helyrol-fenykepezve.html
https://docplayer.hu/5489511-Uj-kozpont-alakul-64-kep-a-foutca-reszlete-azonosithatatlan-helyrol-fenykepezve.html
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Bányagondnokság Sajó - Szent - Péteren: Márkus Károly, bányagondnok; Rehling Konrád, 
bányamérnök; Tersztyánszky Ferencz, számtiszt; Láng Ferencz, élelmi-szertári tiszt; dr. 
Rosenfeld József, bányaorvos; Kálnai Géza, tanító. 606 munkás. Társpénztár a királdi társ-

pénztárral közös; 41 munkáslakház, iskola, fürdő, élelmiszertár, olvasókör, kórház…”34
 

 

„… 2. Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat 

c) A sajó-melléki barnaszénterületen alkalmazva volt 2 975 férfi, 20 nő és 446 gyermek, ösz-

szesen 3 441 (+37) vagyis az összlétszám 17,2 (16,5) %-ka…  

2. A sajómelléki szénterület.  

E szénvidéken 8 vállalat 3 441 (+37) munkással 9 455 003 (+366 615) q szenet termelt 4 
497 900,37 K értékben. Egy munkásra a termelésből 2 781 (+108) q, a termelés pénzértéké-
ből pedig 1 323 (+31) K esik. Egy métermázsa szén átlagos ára a termelés helyén 47,8 f 
(1898-ban 48,6 f). A termelésben részt vett főbb bányavállalatok…”35

 

Bánya 

MÁK Rt 

Kazinczi 

Kőszénbánya   
Rt 

Sajókaza 

báró  
Radványszky 

bányaműve 

Disznóshorvát 
Sárkány Kornél 

bányaműve 

M. Áll. Kincstár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamurány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Összesen 

Királd 

Sajószentpéter 

Erzsébet és 

Alfréd bányák) 

Létszám (fő) 1 077 332 190 76 866 879 3 420 

Termelés (t) 212 953 79 000 81 394 22 422 323 161 223 982 942 912 

(t/fő) 197,73 237,95 428,39 295,03 373,17 254,81 275,71 

Érték (K) 

 

4 497 900 

(K/fő)  1 315,18 

Szénár (K/t) 4,78 

 

Működik a két bánya, Sajószentpéteren az Alfréd bánya, Kisfalud-pusztán pedig az Erzsébet 
bánya. 

A sajószentpéteri szénosztályozás ekkor még szintén kezdetleges volt, mert itt is csak a dara-

bos szén kiválasztására és az aknaszén portalanítására helyeztek súlyt. A 120 mm szemnagy-

ságú darabos szén az egyik mozgó Karopp-rostán maradt vissza, az áthulló apróbb szenet, 

egy szintén mozgó rostán, pormentesítették. A rostákat 8 lóerős gőzgép hajtotta.  

Az állandó bányavíz Sajószentpéteren az Alfréd- és Erzsébet-aknával együtt 2.1 m3
 volt per-

cenként. Ennek emelésére két szivattyút szereltek föl az Alfréd-bányában. A mélyítésnél 
használt két Weise-Monsky-szivattyúból az egyiket egy külön és egy másik falazott kamrában 
fölállításra került Schwade - féle compound kondenzátorral működő 2.5 m3

 szállítású szivaty-

tyú. A bányaszellőztetés Sajószentpéteren teljesen hasonmása a Királdinak és csak 1905-ben 

állították föl a 2,0 x 1,7 m szelvényű légakna szájánál egy 500 m3
-es ventillátort, melyet egy 8 

lóerős gőzgép hajtott. 

                                                           
34

 Bányakalauz, 1900. 
35

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1900 (33. évfolyam, 1-24. szám)1900-10-15 / 20. szám 
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MÁK Rt hirdetés, 1898
36

 

 

 

A MÁK Rt és elődjének bányái és termelé-
sük. (A termelés mázsában van megadva.) 

 

 

 

 

1900. évre vonatkozó adatok. 

 

„… 2. Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat 826 (2,32-2,48) férfi, 48 (1,78-

1,20) nő és 11 (0,88 -0,90) gyermek, összesen 865 (+ 8).  

c) A sajó-melléki barnaszén-területen alkalmazva volt 3 753 férfi, 29 nő és 332 gyermek, ösz-

szesen 4 114 (+673) munkás, vagyis az összlétszám 17,25 (17,2) %-a... 

1. Magyar általános kőszénbánya-részvénytársulat (Királd, Sajó-Szent-Péter, Kisfalud) 1165 
(2,26, 2,53, 2,81) férfi, 87 (0,87,1,01, 1,07) gyermek, összesen 1 252 (+ 175)…”37

 

 

1901-ben így ír Kalecsinszky az Alfréd bányáról: 

 

                                                           
36

 Zemplén, 1898. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám) 1898-06-19 / 25. szám 
37

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1901 (34. évfolyam, 1-24. szám)1901-11-01 / 21. szám 
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„ … A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság széntelepe fel van tárva egy 
függélyes 109 m mély és egy lejtős (17° lejtszöggel), 74 m hosszú szállító aknával. 

Pillér fejtéssel, tömedék nélkül mívelik. 

Az eddigi összes széntermelés, közlés szerint. 

1895- ben    205,480   mm
38

  

1896- ban   1.049,019  „  

1897- ben    1.393,576  „  

1898-ban    1.294,894  „ 

1899-ben   1.157,001  „ 

1900-ban   1.400,000  „ 

A szén eladási ára a bányánál 26‘5 kr mm-ként…”39
 

 

Grittner
40

 is közöl több szénanalízist, sajószentpéteri aknaszén,  
Borsodmegye, jelzéssel41

 

 

 

Grittner táblázata, nedvesség-, hamu- és kénmentes anyagra átszámítva 

                                                           
38

 mm → métermázsa, (más helyeken mq is lehet) 
39

 Kalecsinszky Sándor m. kir. Földtani Intézet. 
40

 Grittner Albert (Losonc, 1860 – Budapest, 1918. dec. 1.): vegyészmérnök. A budapesti műegyetemen szerzett 
oklevelet 1884-ben. Utána saját tervei szerint megszervezte (1902) és korszerű intézetté fejlesztette a MÁV 
anyagvizsgálati laboratóriumát. Összegyűjtötte a hazai szénféleségeket és elvégezte teljes elemzésüket. Bevezet-

te a vasútnál Wartha Vince szóda-meszes vízlágyító eljárását és a kazántáplálásra használt hazai vizek rendsze-

res vizsgálatát. Számottevők a talpfatelítés körében végzett vizsgálatai is. Művei:. Szénelemzések különös tekin-

tettel a magyarországi szenekre (Bp., 1895); Vasúti anyag- és áruismeret (Bp., 1917).  
41

 Kalecsinszky Sándor 
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1901. évre vonatkozó adatok a MÁK Rt borsodi bányáiról. A szemléletesség miatt néhány 
egyéb, nagyobb itteni társvállalat adatait is feltüntetjük. A termelés tonnában, az érték koro-

nában van feltüntetve.42
 A különböző forrásokban az adatok némiképpen eltérőek! Sajnálatos 

módon a fellelt statisztikai évkönyvek és egyéb munkák is inkább a pénzbeli, tőzsdei adatokat 
hozzák, mint a műszaki, mennyiségi eredményeket. 

A Bányászati és Kohászati Lapok a szokásos, „Magyarország bánya- és Kohóipara” éves 
értékeléséből, 1901-re vonatkozóan a következők derülnek ki. 

 

„… 5. A magyar általános kőszénbánya; részvénytársulat királdi Zsigmond-aknájában 
csak feltárási munkálatok folytak, és sikerült is nagyobb szénmennyiséget feltárni, minélfogva 
remélhető, hogy ezen bányaműben, melynek a vízzel és a futóhomokkal éveken át nehéz küz-

delmet kellett vívnia, mihamarább sikerülni fog a rendszeres termelő üzemet megkezdeni. A 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1902 (35. évfolyam, 1-24. szám)1902-12-15 / 24. szám 
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aknától 500 m-re 
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részvénytársulat továbbá borsodi bányászata jövőjének biztosítása végett a sátai kerületben 
kedvező eredményű kutató vájásokat és mély fúrásokat eszközölt, s már dolgoznak a felkuta-

tott szénterület feltárására irányuló terveken.  

8. A báró Radvászky-család sajó-kazai bányaművé új vasúti rakodót épített, minek folytán a 
szén osztályozása könnyebben és olcsóbban eszközölhető… 

2. a magyar ált. kőszénbánya részvénytársulatnál… 

c) A sajó-melléki barnaszénterületen alkalmazva volt 3 424 (-329) férfi, 19 (-10) nő, 354 
(+22) gyermek, összesen 3 797 (- 317) munkás…  

2. A sajó-melléki szénvidék.  

E szénvidéken 6 vállalat 3 797 (- 317) munkással 8,933,143 (- 1,151,781) q szenet termelt 

4.390,739 50 K értékben. Egy munkásra a termelésből 2350 (- 110) q, a termelés pénzértéké-
ből pedig 1155 (- 308) K esik. Egy métermázsa szén átlagos ára a termelés helyén 49,3 (59,5) 
fillér.  

A termelésben résztvett főbb bányavállalatok:  

a) a m. kir. államkincstár diósgyőri bányászata 919 (- 23) főnyi munkáslétszám mellett 
2,917.226 (- 183,873) q-val;  

b) a magyar ált. kőszénbánya részénytársulat (Királd, Sajószentpéter, Kisfalud) 1 202 (-50) 

főnyi munkáslétszám mellett 2,310,389 (- 73,241) q-val;  

c) a rimamurány-salgótarjáni vasműrészvénytársaság (Bánszállás, Járdánháza) 934 (-40) 

főnyi munkáslétszám mellett 2,349,245 (+ 111,974) q-val;  

d) a kazinczi kőszénbányarészvénytársulat 317 (- 203) főnyi munkáslétszám mellett 83,395 q-

val, (1900-ban 1.101,532 q volt a részvénytársulat termelése, az 1901. évi adat tehát valószí-
nűleg téves);  

e) a báró Radvánszky család sajókazai bányaművé 286 (-34) főnyi munkáslétszám mellett 
1,022,147 (+ 27,109) q-val;  

f) Sárkány Kornél disznós-horvát-i bányaművé 90 (± 0) főnyi munkáslétszám mellett 223,641 
(- 11,811) q-val;…”43

 

Bánya 

MÁK Rt 

Kazinczi 

Kőszénbánya   
Rt 

Sajókaza 

báró  
Radványszky 

bányaműve 

Disznóshorvát 
Sárkány Kornél 

bányaműve 

M. Áll. Kincstár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamurány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Összesen 
Királd 

Sajószentpéter 

Erzsébet és 

Alfréd bányák) 

Létszám (fő) 1 202 317 286 90 919 934 3 748 

Termelés (t) 231 039 8 340 102 215 22 364 291 723 234 925 890 606 

(t/fő) 192,2 26,3 357,4 248,5 317,4 251,5 237,6 

Érték (K) 

 

4 390 740 

(K/fő)  1 171,49 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1902 (35. évfolyam, 1-24. szám)1902-01-15 / 2. szám 
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Az Alfréd-bányai iparvasút és rakodó rekonstruált helyszíne44
 

 

1902-ben mindez már a következők szerint alakult.45
 

 

„… 2. A sajómelléki szénvidék.  

E szénvidéken 3838 (+ 41) munkással 6 (+ 0) vállalat 9,799.713 (+ 866.570) q szenet 
termelt 4,691.822 K értékben. Egy munkásra a termelésből 2578 (+ 228) q, a termelés pénz-

értékéből pedig 1234 (+ 79) K esik. Egy métermázsa szén átlagos ára a termelés helyén 47-8 

(49‘3) fillér…”46
  

 

Bánya 

MÁK Rt 

Kazinczi 

Kőszénbánya 

  Rt 

Sajókaza 

báró 

 Radványszky 

bányaműve 

Disznóshorvát 
Sárkány Kornél 

bányaműve 

M. Áll. Kincstár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamurány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Összesen 

Királd 

Sajószentpéter 

Erzsébet és 

Alfréd bányák) 

Létszám (fő) 948 307 446 229 965 943 3 838 

Termelés (t) 220 673 67 326 107 971 32 185 306 480 245 337 979 972 

(t/fő) 232,78 219,3 242,09 140,55 317,6 260,17 255,33 

                                                           
44

 Barna Gáspár. www.kisvasút.hu 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1903 (36. évfolyam, 1-24. szám)1903-11-01 / 21. szám 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1903 (36. évfolyam, 1-24. szám)1903-11-15 / 22. szám 
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Érték (K) 

 

4 691 822 

(K/fő)  1222.47 

Szánár (K/t) 4,78 

 

Ezen a rekonstruált képen már sok minden egyéb is rajta van. II. aknai vasút, alacskai vo-

nal… a MÁV iparvágány helye azonban bizonyosan ott maradt az eredeti helyén, ahová az 
Alfréd-bányához vezették. 

 

 

 

 

 

MÁK Rt hirdetés, 1902
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwackhöfer48
 elemzése 1900. évről49

 

 

Az Alfréd bánya felszerelt-

sége megfelelt a kor mű-
szaki színvonalának.  

 

Alfréd-bánya a XX. század első 
éveiben50

 

 

Az Alfréd-aknánál kezdet-

ben például két, egyenként 
26 m

2
 fűtőfelületű gőzlo-

komobilt állítottak be, a víz 
kiemelésére pedig már hét 
pulzométert, amelyek 
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 Nyírvidék, 1902 (23. évfolyam, 27-52. szám) 1902-12-21 / 51. szám 
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 Franz Schwackhöfer (Bécs, 1843.04,15.  † Bécs, 1903.07. 18.) osztrák kémikus, egyetemi tanár, intézeti igaz-

gató. Kora egyik legjobb szakértőjének tekintették a szén elemzésében és a söriparban is. 1895-ben kinevezték a 
Sörgyári Akadémia igazgatójává. 
49

 Fr. Schwackhöfer: Die Kohlen Oesterreich-Ungarns u n d Preuss.-Schlesiens. 1901. p. 216. 
50

 Képes album Sajószentpéterről. (pdf.) https://docplayer.hu/5489511-Uj-kozpont-alakul-64-kep-a-foutca-

reszlete-azonosithatatlan-helyrol-fenykepezve.html 

https://docplayer.hu/5489511-Uj-kozpont-alakul-64-kep-a-foutca-reszlete-azonosithatatlan-helyrol-fenykepezve.html
https://docplayer.hu/5489511-Uj-kozpont-alakul-64-kep-a-foutca-reszlete-azonosithatatlan-helyrol-fenykepezve.html
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egyenként 600 liter/perc, vizet voltak képesek kiemelni. 

Amikor pedig ez már kevésnek bizonyult, új még nagyobb gőzszivattyúkat helyeztek üzembe. 
A gőz előállítására 5, egyenként 50 m2

 fűtőfelületű kazán szolgált. Az aknát megjelenítő 
egyik fényképen már ez, a nagyméretű kémény is látszik az aknaudvaron! 

Üzembe állítottak egy 100 lóerős aknaszállító gépet is, amely 6 m/sec sebesség mellett egy-

szerre 1,0 tonna rakományt volt képes szállítani. 

 

A sajószentpéteri szénbányászattal egy időben indult a bánya-kolóniák létesítése is! 

A sajószentpéteri üzemi és a munkáskolónia építkezését még gróf Szirmay kezdte meg 1894-

ben. Akkor fogott hozzá az Alfréd-aknai aknaépület emeléséhez, melyet később már a MÁK 
Rt 1906-ban bővített és 1928-ban az akna felhagyásával került elbontásra.  

Ugyancsak 1894-ben épült az üzemi irodaépület, melyet 1923-ban átalakítottak és a község 
belterületén az állomás felé vezető úton később eladásra került 2 munkásház is (fehér koló-
nia).  

A bánya 1895. január 1-én történt birtokbavételével az építkezéseket a MÁK Rt folytatta. Eb-

ben az évben felépítette a Kápolna község felé vezető úton az üzemfőnöki lakást, ezzel szem-

ben egy hármas altiszti lakóházat (1923-ban kettős tiszti lakássá átalakítva) és egy kettős al-

tiszti lakóházat (1921-ben átalakítva mérnöki lakássá).  

Az országút mellett is épült még egy kettős tiszti lakóház. Ugyanez évben épültek továbbá 
még: tiszti lakóház, mely (később kórház és ápolói lakás), iskola tanítói lakással, az 1923-ban 

átalakított vendéglő, az üzemi istálló, a munkásbarak, mely (később pékség és raktár), vala-

mint az út melletti 24 munkáslakóház.  

Az építkezések Sajószentpéteren 1896-ban szüneteltek, de 1897-ben újból megindultak. Ez 
évben épült a Kápolna felé vezető út mentén 4 altiszti lakóház és a szénrakodó alatt 1 altiszti 

lakóház, melyet 1923-ban 8 egyes vendégszobára alakítottak át. Ez az épület az 1930-as 

években kettős tiszti lakásul szolgált.  

Az Erzsébet-aknai kolónián ez évben épült altiszti lakóház 1923-ban járványkórház lett. A 

sajószentpéteri élelemtár szintén 1897-ben épült.  

Az Erzsébet-aknai 4 munkáslakóház (felső kolónia) és az Alfréd-aknai rakodó alatti altiszti 

lakóház 1898-ban épült. 

 

1903. évi adatok.51
 

„… Borsodmegyei bányáink közül Királdon a viszonyok a megfeszített munka és nagy 
befektetések daczára még most sem mutatnak lényeges javulást, míg Sajó-Szent-Péteren az 
üzem zavartalan volt. Ezen bányák üzemét olcsóbbá teendők, Szendrő-Ládon nagyobb kiterje-
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1904 (37. évfolyam, 1-24. szám)1904-12-15 / 24. szám 
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désű erdő tövön álló fáját vásároltuk meg több évi letarolásra, mely czélból ott rendszeres 
erdőkezelést tartunk fenn…”52

 

 

„… c) A sajómelléki barnaszénterületen alkalmazva volt 3 546 (+ 55) férfi, 10 ( - 9) 

nő és 383 (+55) gyermek, összesen 3 939 (+101) munkás, vagyis a barnaszénbánya-

munkások összlétszámának 15,2 %-ka;…”53
 

 

Bánya 

MÁK Rt 

 Kazinczi 

Kőszénbá-
nya 

  Rt 

Sajókaza 

báró 

 

Radványszky 

bányaműve 

Disznóshorvát 
Sárkány 
Kornél 

bányaműve 

M. Áll. Kincs-

tár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamu-

rány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Szendrői 
Kőszén-

bánya Rt 
Összesen 

Ki-

ráld 

Sajószentpé-
ter 

Erzsébet és 

Alfréd bá-
nyák) 

Létszám 
(fő) 861 390 320 100 1203 992 112 

 

3978 

 

Termelés (t) 218 901 50 120 104 110 24 997 331 286 206 243 18 067 962 283 

(t/fő) 254,24 128,51 325,34 249,97 275,38 207,90 161,31 241,90 

Érték (K) 

 

4 433 948 

(K/fő)  1114,61 

Szánár 
(K/t) 

4,60 

 

A MÁK 1904-ben Sajószentpéteren is átfogó ellenőrzést tartott. Itt megállapították, 
hogy bizonyos fejlesztések elodázhatatlanok a termelés és a bányabiztonság érdekében. Bőví-
tik a csilleparkot – erre 12 000 koronát –, a bányavasút vágányhálózat sínjeinek cseréjére 
14 000 koronát fordítanak. Bővítik az Alfréd aknai kazánházat, amelyet 120 000 korona ér-

tékben modernizálnak.  

Az 1904. év adatai.54
 

„… A Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat Sajószentpéter község határá-
ban 36,09 ha. területen, Xifkovich Emilné (bérlő a Magyar ált. kőszénbánya részv.-társ.) 
ugyanott 38,89 ha., a rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság Borsod vármegye 
Csépány és Arló községeiben 72,18 ha…  

a Kazinczi kőszénbánya részvénytársaság Borsod vármegye Sajó-Kazincz és Kondó községei-

ben 39,35 ha…”55
 

 

Bánya MÁK Rt Kazinczi Sajókaza Disznóshorvát M. Áll. Kincs- Rimamurány Összesen 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1903 (36. évfolyam, 1-24. szám)1903-04-15 / 8. szám 
53

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1904 (37. évfolyam, 1-24. szám)1904-11-01 / 21. szám 
54

 A még hátralévő két bányavállalat (ifj. Gálán György mucsonyi bányája és a disznóshorváti közbirtokosság 
bányája) üzeme kisebb terjedelmű; termelésük együttvéve is csak 73.843 q,  29.814 korona értékben. A Szendrői 
Kőszénbánya nem termelt! Bányászati és Kohászati Lapok, 1905 (38. évfolyam, 1-24. szám)1905-10-15 / 20. 

szám 
55

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1905 (38. évfolyam, 1-24. szám)1905-10-15 / 20. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 9. A MÁK Rt sajószentpéteri bányái, 1894-1905 

25 

Ki-

ráld 

Sajószentpé-
ter 

Erzsébet és 

Alfréd bá-
nyák) 

Kőszénbá-
nya 

  Rt 

báró 

 

Radványszky 

bányaműve 

Sárkány 
Kornél 

bányaműve 

tár 

bányászata 

Diósgyőr 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Létszám 
(fő) 964 217 345 90 1310 1142 4 114 

Termelés (t) 228 109 65 000 100 000 199 911 334 587 256 944 1 011 935 

(t/fő) 236,62 299,53 289,85 2221,23 255,40 224,99 245,97 

Érték (K) 

 

5 027 310 

(K/fő)  1222,00 

Szánár 
(K/t) 

4,87 

 

1905. évi adatok a MÁK Rt bányáiról, amelyből értesülhetünk, hogy Sajószentpéterre 
helyezték át a MÁK Rt területi bányaigazgatóságát: 

 

„… II. Barnaszén bánya Királd, Borsodmegye; Putnok, Királd, Sáta és Bóta községek 
területén. 24 egyszerű b[ánya]m[érték], 9,1 kilométer földalatti- és 0,8 kilom[éter] felszíni 
szállítópálya, 6 gőzkazán 480 m2

 füt[őfelület], 1 álló gőzgép 100 e, 3 dynamo 90 kilowatt, 2 
szállítógép 150 e, 320 bányakocsi és csille, 3 vízemelőgép gőzüzemmel 300 e, 1 szellőztető-
gép. 

Termelés: 1,200.260 q barnaszén. 

Bányaigazgatóság: Sajó-Szent-Péter. Bányagondnokság: Királd. 

Putnok, üzemvezető bányamérnök: Rehling Konrád; pénztáros: Éder Jenő; irodatiszt: 
Dubravszky Gyula; élelemtáros: Nádor Emőd; orvos: dr. Urszinyi Gyula; tanító: Homor La-

jos; tanítónő: Homor Lajosné.  

508 munkás. Társpénztár közös a sajószentpéterivel. 30 munkáslakás, 4 altiszti lakás, iskola, 
kórház, élelemház, olvasó-egylet. 

III. Barnaszén bánya Sajó-Szent-Péter (vasút, posta) Borsodmegye. 82 egyszerű 
b[ánya]m[érték] és 9 h[atárk[öz], 11,2 kilom[éter] földalatti- és 1,6 kilom[éter]. felszíni szál-

lítópálya, 5 gőzkazán 250 m2
 füt[őfelület]., 2 álló gőzgép 56 e, 1 dynamo 33 kilowatt, 3 szállí-

tógép 150 e, 300 csille, 5 vízemelő-gép 260 e, 1 szellőztető, 1 osztályozó-gép. 

Termelés: 1,080.784 q barnaszén. 

Bányaigazgatóság: Sajó-Szent-Péter. Bányaigazgató: Márkus Károly; bányagondnok: 
Kolossy Sándor; segéd bányamérnök: Grosz István; számtiszt: Terstyánszky Ferencz; pénztá-
ros: Zsaskovszky Ferencz; élelem táros: Amtshauser Kálmán; irodatiszt: Russ Károly; orvos: 
Róna József dr.; tanító: KáInai Géza: tanítónő: To1di Erzsébet.  

495 munkás. Társpénztár a királdi társpénztárral közös. 944 tag. Bevétel: 50.500 kor.; kia-

dás: 32.114 kor. 59 fill. Vagyon: 255.000 kor. 31 munkásház, 7 altiszti ház, iskola, kórház, 
élelmi-szertár, olvasókör…”56
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 Magyar Bányakalauz, 1905. 
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„ Rehling Konrád m[agyar]. kir[ályi]. bányaügyi főtanácsos, bányaigazgató.  

Középiskoláit a pécsi m[agyar]. kir[ályi]. főreáliskolában végezte és 1892-ben ugyanott érett-
ségizett. 1892-1895ben Selmeczbányán az akadémia bányamérnöki szakát hallgatta. 1895–

1896-ban önkéntes a pécsi 19-ik honvéd gyalogezredben, majd tar-

talékos hadnagy. 1893-ban a selmeczbányai akadémia ifjúsági köré-
nek elnöke. 1896-ban a MÁK szolgálatába lépett, mint bányamérnök 
a borsodi bányáknál, Királdon és Sajószentpéteren. 1903-ban bá-
nyagondnok,

57
 1912-ben bányaigazgató. 1916-ban Tatabányára 

helyezték át, mint helyettes bányaigazgatót, s 1920. óta, mint a Ta-

tabányai bánya- és ipari üzemek vezető bányaigazgatója működik. 
1925-ben m[agyar]. kir[ályi]. bányaügyi főtanácsos, s 1930-ban a 

Nagy Szent Gergely-rend parancsnoki 

keresztjét kapta. Komárom-Esztergom 

vármegye kisgyűlésének, közigazgatási bizottságának és törvényha-

tósági bizottságának tagja. Az Országos Testnevelési Tanács 1932-

ben a testnevelési aranyéremmel tüntette ki. 1936-ban a Magyar 

Érdemrend középkeresztjét kapta a legfelsőbb helyről.”58
 

 

Vízer Vilmos okleveles bányamérnök, 
aki Sajószentpéteren is dolgozott.59 

 

1905-ben a Magyar Általános Kőszénbánya Rt szolgálatába lépett, s a sajószentpéteri bánya, 
felelős üzemvezetője lett, Vízer Vilmos. Külföldi, főképpen németországi és angliai tanul-

mányútjai alapján felismeri, hogy a gépi munka bányabeli alkalmazására a sajószentpéteri 

szénbánya kiválóan alkalmas. Üzemi kísérleteivel megállapítja a legmegfelelőbb módszere-

ket, s gépi munkának a szénbányászat földalatti műveleteiben való meghonosításával úttörő 
munkát végez hazánkban. 

A sajószentpéteri ekkori gépesítési kísérletekről a későbbiekben részletesen beszámolunk 
majd. 

 

1905. évi adatok.60
 

                                                           
57

 Bányagondnok (Bergverwalter) a XIX. században használt kifejezés, a bányamű felelős műszaki vezetőjét 
jelenti a bányászati szakszótár szerint. 
58

 Selmeczbányaiak emlékkönyve (Budapest, Selmeczbányaiak egyesülete) 
59

 Vízer Vilmos, Pécs, 1873. nov. 18. – Bp., 1945. márc. 15., bányamérnök. Oklevelét 1895-ben a selmecbányai 
akadémián nyerte. Pályáját a Dunagőzhajózási Társaság szénbányászatánál kezdte. 1905-ben a Magyar Általános 
Kőszénbánya (MÁK) kötelékébe lépett. 1909-ben a bányaműszaki osztály vezetője, 1912-ben központi bánya-

igazgatóság, 1939-ben műszaki vezérigazgató., 1941-ben a MÁK vezérigazgatója. Szerepe volt a gépi munkának 
a hazai szénbányászatban, való bevezetésében és a tatai szénbányászat nagyarányú kifejlesztésében. Több szak-

intézményben (Iparügyi Tanács, Magyar Szabványügyi Intézet stb.) vezető szerepet töltött be. A József Nádor 
műszaki és gazdaságtudományi egy. soproni bányászati kara 1943-ban t[isztelet]b[eli]. műszaki doktorává avat-

ta. Szakirodalmi munkássága is jelentős. – F[ő]. m[űve]. Bányageológiai vázlatok (Bány[ászati]. és Koh[ászati]. 
L. 1904); A szénkérdésről (Elektrotechnika, 1920); Mérnök gondolatvilága (Mérnök- és Építész Egyl. Közl. 
1940). 
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„… A magyar általános köszénbánya-részvénytársaság sajószentpéteri bányaműveinél 
befejezéshez jutott az Erzsébet-aknát az Alfréd-aknával összekötő 830 m. hosszú vágat, mely-

nek czélja: a szállításnak és a vízemelésnek Alfréd- aknával összpontosítása. E vágatnak 600 
m. hosszú siklórésze egy 4 lóerős elektromos motor által hajtott végtelen kötélszállításra 
rendeztett be. Egy ugyanilyen hajtóerejű 867 m. hosszú végtelen kötélszállítás rendeztetett be 

Alfréd-aknának főszállító siklójában, az úgynevezett II. déli siklón is. Ugyanezen évben még 
két, egyenként 80 m2

 fűtőfelületű gőzkazánnal is nagyobbodott Alfréd-akna kazántelepe… 

2. A magyar általános kőszénbányarészvény- társaság …  

c) A sajómelléki barnaszénterületen alkalmazva volt 3 856 (+ 124) férfi, 26 (— 1) nő és 377 
(— 22) gyermek, összesen 4 259 (+140) munkás, vagyis a barnaszénbányamunkások összlét-

számúnak 14,6 (14,8) °/o-a;  

a nagyobb vállalatok munkásainak száma és keresete ezen medenczében:  

1. Magyar általános kőszénbányarészvény- társaság (Sajószentpéter, Királd): 409 (337 fillér) 
+460 (311 fillér) férfi, 66 (108,111 fill.) gyermek, összesen 935 (- 29).  

2. Rimamurány-salgótarjáni vasműrészvény- társaság (Járdánháza, Csépány, Sajóvárkony): 
335 (320 fillér) + 330 (330 fillér) + 591 (278 fillér) férfi, 2 (100 fillér) nő és 107 (90,130.109 
fillér) gyermek, összesen 1365 (+ 223).  

3. Diósgyőri kincstári bányaművek: 945 (345 fillér) férfi, 5 (120 fillér) nő és 159 (135 fillér) 
gyermek, összesen 1109 (– 201).  

4. Kazinczi kőszénbánya részvénytársaság (Sajókazincz): 234 (350 fillér) férfi, 2 (100 fillér) 
nő, 15 (110fillér) gyermek, összesen 251 (+ 34).  

5. Báró Radvánszky-család sajókazai bányaművé 409 (250 fillér) férfi, 17 (100 fillér) nő 25 
(120 fillér) gyermek, összesen 451 (+ 106); 

6. Szendrői kőszénbánya részvénytársaság (szünetelt).  

7. Sárkány Kornél disznós-horváti bányaművé (bérlő: Magyar általános kőszénbánya rész-

vénytársaság) 80 (220 fillér) férfimunkással (- 30)… 

6. a magyar általános kőszénbánya részvény- társaság összes bányaműveiben 6517 

(+882) munkásra és 14,364.020 (+1,686.435) q össztermelésre 43 (-|- 17) súlyos és 7 (+0) 
halálos sérülés;…”61

 

 

Bánya 

MÁK Rt 

Kazinczi 

Kőszénbá-
nya 

 Rt 

Sajókaza 

báró 

 Radványszky 

bányaműve 

M. Áll. Kincs-

tár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamurány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Összesen 
Ki-

ráld 

Sajószentpé-
ter 

Erzsébet és 

Alfréd bá-
nyák) 

MÁK Rt bérli 
 

Disznós-

horvát 
Sárkány 
Kornél 

bányaműve 

Létszám 
(fő) 1015 251 451 1109 1365 4 259 

                                                                                                                                                                                     
60

 ifj. Gálán György mucsonyi és Zólyomi János csépányi bányája 85.725 q, illetőleg 15.822 q termeléssel 

együtt. Bányászati és Kohászati Lapok, 1905 (38. évfolyam, 1-24. szám)1905-11-01 / 21. szám 
61

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1906 (39. évfolyam, 1-24. szám)1906-12-15 / 24. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 9. A MÁK Rt sajószentpéteri bányái, 1894-1905 

28 

Termelés (t) 248 822 79 494 106 543 349 521 307 370 1 100 904 

(t/fő) 1 316,71 236,24 315,17 225,18 258,49 

Érték (K) 

 

5 552 360 

(K/fő)  1303,70 

Szánár (K/t) 5,04 

 

Emlékeztetőül összefoglalva a MÁK Rt termelési számai Borsodban, ezekben az években. 

Év 

Termelés 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter 
Disznóshorvát 
(Rudolftelep) 

Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1895 235 168 15 761    250 929 

1896 262 086 98 733    360 819 

1897 184 190 124 483    308 673 

1898 106 563 126 065    232 628 

1899 102 221 118 700    220 921 

1900 106 472 131 942    238 414 

1901 93 019 131 230    224 249 

1902 107 254 116 033    223 287 

1903 109 938 109 343    219 281 

1904 119 776 108 346    228 122 

1905 130 798 98 591 14 362 83 749  327 500 
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A Magyar Általános Kőszénbánya Rt sajószentpéteri bányái, 
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„ Minél nagyobb a probléma,  

annál nagyobb a lehetőség.”1
 

 

Az előző fejezetben a sajószentpéteri bányákkal eljutottunk 1905. év végéig. Innen 
folytatjuk a történéseket. 

1906. évről csak létszámadatokat sikerült gyűjteni, a termelési adatok hiányosak! A 
sajószentpéteri és királdi termeléseket csak áttételesen tudtuk meghatározni, mivel az év ada-

tait csak nagy vonalakban ismerteti a cikk. A számításokat a korábbi évekhez képesti csökke-

nésből, növekedésből próbáltuk meg, mert ezeket adták meg.2
 

 

Bánya 

MÁK Rt 

Kazinczi 

Kőszénbánya 

  Rt 

Sajókaza 

báró 

 Radványszky 

bányaműve 

M. Áll. Kincstár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamu-rány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza) 

Összesen 
Ki-

ráld 

Sajószentpé-
ter 

Erzsébet és 

Alfréd bá-
nyák) 

MÁK Rt 
bérli 

 

Disznóshor-

vát 
Sárkány 
Kornél 

bányaműve 

Létszám 
(fő) 

 

852 

 

79 313 350 974 1 304 3 962 

Termelés (t) 255 508  96 973 144 664 308 422 292 501  

(t/fő) 299,90  308,82 413,33 316,66 224,43  

Érték (K) 

 

 

(K/fő)   

Szánár 
(K/t) 

 

 

 „… 2. A budapesti m. kir. bányakapitányság kerületében az 1906. évfolyamán ado-

mányoztatott:  

a) barnaszénre… a Magyar Általános Kőszénbánya-Részvénytársulat Felsőgallán, 
Komárom vármegyében, 4 bányatelek és 2 határköz 149,47 ha. területtel, továbbá Zólyomi 
János és neje szül. Farkas Erzsébetnek Hódoscsépányon, Borsod vármegyében, egy bányate-

lek és egy határköz 22,98 ha. területtel, végül a Kazinczi kőszénbánya részvénytársaságnak 
Sajó-Kazinczon, Borsod vármegyében, két bányatelek 72,19 ha. területtel;… 

Ellenben felhagyás folytán töröltetett Borsod vármegye Sajókaza községe határában a báró 
Radvánszky-család nevére adományozott 4 szénbányatelek és 2 határköz 102'61 ha. terület-

tel…‖3
 

 

„… a Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat sajószentpéteri barnaszén bá-
nyaüzeménél megemlítendő két új szint (Alfréd-aknán az ú. n. 6 szint, Erzsébet-aknán az ú. n. 
8 szint) előkészítése; minthogy pedig Alfrédaknán a 6 szint déli irányban már az utolsó, még 

                                                           
1
 Vinod Khosla 

2
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1907 (40. évfolyam, 1-24. szám)1907-12-15 / 24. szám 

3
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1907 (40. évfolyam, 1-24. szám)1907-12-15 / 24. szám 
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az Alfréd-aknából fejtés alá kerülő szint, egy jövendő telepítés czéljából az év vége felé kuta-

tófúrások végeztettek a már adományozott mezőben Alfréd-aknától déli irányban, melyek az 
év végéig rendes települési viszonyokat derítettek fel. Ugyancsak az adományozott mezőben 
Alfréd-aknától északra is folytattak kutatások egy, a bányában telepített s a széntelepben ha-

ladó ereszke segélyével, mely az év végén közel 100 m. hosszúságot ért el s szintén elég kedve-

ző települési viszonyokat tűntetett föl.  

Már a múlt esztendőben megkezdődött üzemközpontosítás az év elején befejezést nyert azzal, 
hogy a szállításon kívül az összes vízemelés is Alfréd-aknán összpontosíttatott; ezzel együtt az 
Erzsébet-aknai gőzszivattyúk üzeme s egyáltalán az egész Erzsébet-aknai gépüzem beszüntet-

tetett…‖4
 

 

„ … A mi pedig a felnőtt munkásoknak a vállalatok szerinti átlagos keresetét illeti, 
legmagasabbak voltak a keresetek Sajókazinczon (350 fillér), Diósgyőrött (345 fillér), Som- 

sályban (330 fillér), Járdánházán (320 fillér), Sajószentpéteren (337 fillér), Királdon (311 

fillér), Lupényban (320 fillér), Tatabányán…  

A kereseti különbözetek az előző évhez képest a következők:…  Sajószentpéteren + 40 fillér, 
Királdon + 15 fillér, Járdánházán + 45 fillér, Somsályban + 30 fillér, Sajóvárkonyban - 18 

fillér, Diósgyőrött +5 fillér, Sajókazinczon + 30 fillér, Sajókazán - 100 fillér, …  

A munkaszak időtartama a barnaszéubányászatnál 12 óra…‖5
 

 

1907. év 

 

Bánya 

MÁK Rt 

Kazinczi 

Kőszénbánya 

  Rt 

Sajókaza 

báró 

 Radványszky 

bányaműve 

M. Áll. 
Kincstár 

bányászata 

Diósgyőr 

Rimamu-rány 

Salgótarjáni 
Vasmű Rt,  

Ózd 

(Bánszállás, 
Járdánháza), 

Csépány, 
Sajóvárkony 

Összesen 
Ki-

ráld 

Sajószentpé-
ter 

Erzsébet és 

Alfréd bá-
nyák) 

MÁK Rt 
bérli 

 

Disznóshor-

vát 
Sárkány 
Kornél 

bányaműve 

Létszám 
(fő) 912 334 360 1 362 1 523 4 605 

Termelés (t) 221 597 40 876 154 852 269 171 251 571 1 026 205 

(t/fő) 242,98 122,38 430,14 197,63 165,18 222,85 

Érték (K) 

 

5904974 

(K/fő)  1 282,30 

Szánár 
(K/t) 

5,75 

 

„… A nagyobb bányavállalatok6
 munkásainak száma és átlagos keresete ezen 

medenezében:  

                                                           
4
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1907 (40. évfolyam, 1-24. szám)1907-12-15 / 24. szám 

5
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1906 (39. évfolyam, 1-24. szám)1906-12-15 / 24. szám 
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1. Magyar általános kőszénbánya részvénytársaság (Sajószentpéter, Királd) 380 (312 fillér) 
+441 (306 fillér) férfi és 31 (105 fillér) gyermek, összesen 852 (- 83).  

2. Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság (Járdánháza, Csépány, Sajó-Várkony) 
332 (315 fillér) + 440 (355 fillér) + 453 (367 fillért férfi, 14 (118 fillér) nő és 65, 100, 103, 
(118 fillér) gyermek, összesen 1304 (-61).  

3. Diósgyőri kincstári bányaművek 945(301 fillér) férfi, 6 (120 fillér) nő és 23 (124 fillér) 
gyermek, összesen 974 (- 135).  

4. Kazinczi kőszénbánya részvénytársaság (Sajókazincz) 293 (260 fillér) férfi, 6 (100 fillér) nő 
és 14 (120 fillér) gyermek, összesen 313 (+62).  

5. Báró Radvánszky-család sajókazai bányaművé 310 (289 fillér) férfi, 16 (100 fillér) nő és 24 
(120 fillér) gyermek, összesen 350 (- 101).  

6. Szendrői kőszénbánya részvénytársaság (szünetelt).  

7. Sárkány Kornél disznós-horváti bányaművé (bérlő: Magyar általános kőszénbánya- rész-

vénytársaság) 75 (239 fillér) férfi) és 4 (120 fillér) gyermek, összesen 79 (- 1)… 

A mi pedig a felnőtt munkásoknak a vállalatok szerinti keresetét illeti, legmagasabbak voltak 
a keresetek Sajóvárkonyban (367 fillér), Csépányban és Vrdniken (355 fillér), Salgótarjánban 
(349 fillér), Salgóbányán (338 fillér),  

Sajószentpéteren (312 fillér), Királdon (306 fillér), Járdánházán (315 fillér), Diósgyőrött 
(301 fillér), Lupéuyban (305 fillér), Tatabányán (302 fillér), Baglyasalján, Mizserfán, Brenn- 

bergben (290 fillér) stb.  

A kereseti különbözetek az előző évhez képest a következők: … 

Sajószentpéteren -25 fillér, Királdon -5 fillér, Járdánházán -5 fillér, Csépányban (Somsály) 
+25 fillér, Sajóvárkonyban (Bánszállás) + 89 fillér, Diósgyőrött -41 fillér, Sajókazinczon -90 

fillér, Sajókazán +39 fillér… 

A fentebbi adatok szerint több nagyobb vállalatnál lényegesen visszaesett volna a kereset, a 

mi azonban nem felelhet meg a valóságnak, mert közismeretű tény, hogy a keresetek, különö-
sen a szénbányászatnál, a nagyfokú munkáshiány következtében az egész vonalon állandóan 
emelkedtek. A valószínűtlen különbözetek onnan 

eredhetnek, hogy az előző évben egyes vállalatok a 

férfimunkások kereseténél a vájárkeresetek átlagát 
mutatták ki, a tárgyévben pedig a kereseti átlagok 
kiszámításánál az összes felnőtt (nem gyermek) 
munkásokra tekintettel voltak.  

Hogy a tiszta vájárkeresetek mennyivel múlják 

                                                                                                                                                                                     
6
 ifj. Gálán György mucsonyi, Zólyomi János csépányi és Kantner Adolf és társa szuhakállói kisebb bányái ösz-

szesen 114  munkás foglalkoztatása mellett 202.523 q szenet termeltek. Bányászati és Kohászati Lapok, 1908 
(41. évfolyam, 1-24. szám)1908-12-15 / 24. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 10. A MÁK Rt sajószentpéteri bányái, 1906-1914 

5 

felül az összes férfimunkások átlagos keresetét, annak összehasonlítása végett álljon itt 
nehány adat:…7

 

 

 

Vájárkereset 1907.8 

 

Létszám adatsorok a Bányászati és Kohászati Lapok cikkei szerint 

 

                                                           
7
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1907 (40. évfolyam, 1-24. szám)1907-12-15 / 24. szám 

8
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1908 (41. évfolyam, 1-24. szám)1908-12-15 / 24. szám 
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1909-ig az Alfréd bányában az úgynevezett „sikló-művelés‖ folyt, ez után álltak át az 
„ereszke-művelésre‖. Létrehozva a D-i és É-i ereszkéket. 

Ahogy azonban távolodtak D-felé az aknától egyre inkább szállítási problémáik lettek, de a 

kőzetviszonyok is gondokat okoztak. A főszállítóvágatok ilyen irányú további kihajtását már 
nem erőltették, más elképzelések merültek fel. A Nyögő-patak miatt tekintélyes védőpillért 
kellett alkalmazni (100… 200 m) Számos helyen kisebb szénteleprészek lefejtetlenül marad-

tak az apróbb elvetődések miatt. Így a nagy határvetőkig már nem jutottak el a fejtéseikkel. 
ÉNy-i irányban a bányászkodást egy 40 méteres, DK-re pedig egy 60 m-es vető akadályozta. 
Keleten is egy 60-70 méteres vetőt találtak. Így érték el a főszállítóvágattal a legnagyobb, 

1400 m-es hosszt.  Mindezek az újabb aknák létesítését hozták előtérbe! 

 

Termelési adatok 

 

 

A Borsodi Szénbányák Rt bányáinak termelése 1900-1914 között9
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„ A MÁK Rt borsodmegyei őstelepének, a királdi és egyéb szénbányászatnak települési 
és fejtési viszonyai az Esztergom környékén lévő bányákéhoz hasonlóan nem voltak kedvező-
ek. A telephelyek létszámának rövidesen bekövetkező rohamos szaporodása szükségessé tette 
összevonásukat, egységes irányításukat. így jött létre 1910. augusztus 1-én Királd, Sajószent-

péter és Rudolftelep, továbbá a Kazinci Kőszénbánya Rt. bányáinak egy kézben való egyesíté-
se révén a Borsodi Szénbányák Rt. Ezzel a MÁK Rt. érdekkörébe tartozó bányatelepek közös 
szervezetet kaptak. A bányavállalatot azonban a MÁK Rt. irányította. A borsodmegyei kis 
bányavállalatok állandó konkurencia harca következtében és az eladási visszásságok meg-

szüntetése miatt 1926-ban létre kellett hozni a Szánárusító Rt-t. E széneladási kartell az ösz-

szes borsodi szénbányákat felölelte. A Borsodi Szénbányák Rt. barcikai erőműve segítségével 
villamos energiát szolgáltatott Borsod és Heves megyéknek. A széneladások révén pedig szo-

ros kapcsolatban volt a Báró Radvánszky-féle Sajókazai Kőszénbányák – Vállalata Mandelló 
és Társa céggel. A borsodi bányák átlagos évi termelése 4 millió métermázsa körül volt."10

 

 

A MÁK királdi és sajószentpéteri termelései a következők szerint alakultak 

                                                           
10

 Sárközi Zoltán, Kiss Gyula, Török Mária: Magyar Általános Kőszénbánya Rt. és vállalatai II.: Repertórium 
(Levéltári leltárak 40. Budapest, 1967) 
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A Magyar Általános Kőszénbánya Rt királdi és sajószentpéteri  
bányáinak termelése 1900-1910 között11

 

 

 

„… A magyar általános kőszénbánya részvénytársulat barnaszénbányái. 

A társulat székhelye: Budapest V., Erzsébet tér 19. 

Igazgatóság: gróf Teleki Géza, elnök; Bisteghi Rudolf és dr. Löw Tivadar alelnökök; igazga-

tósági tagok: Belliak Gyula, Cheneviére Edmond, dr. Freyenfeld József, Palmer Ede, 
Ranzinger Vincze, gróf de Renévi1e Henrik, dr. poradai Rapoport Alfréd, Szende Lajos vezér-

igazgató. 

Felügyelő-bizottság: galgóczi Schober Albert, elnök; árvaújfalusi Farbaky István, Günther 
Ferencz, nádasdi Sárközy Aurél, Simon Izidor. 

Igazgató: Vida Jenő. 

Czégjegyzők: Gábor Bertalan, Golodai Kornél, Krausz Frigyes, Schamburg Henrik, Sebő 
Bertalan, Szász Gyula főmérnök. Ügyész: dr. Turóczi Szigfrid. Műszaki iroda: Ko1ossy Sán-

dor, bányagondnok; Vizer Vilmos, főmérnök… 

II. Barnaszénbánya Királd (posta, vasút) Borsodmegye, Királd, Sáta, és Bóta községek 
határán, 18 kettős, 2 egyszerű b[ánya]m[érték], 8 h[atár]k[öz] (1,714.423 m2

). 12 

kilom[éter]. földalatti és 1 kilom[éter]. felszíni szállítópálya, 1,4 kilom[éter]. földalatti sikló; 
3 felvonó; 2 lejtős akna 400 m[éter]. összhosszban és 1 függőleges akna 168 m. 
összmélységben; 6 gőzkazán 480 m2

 fütőfelülettel; 6 álló gőzgép 593 e, 3 dynamo 85,25 kilo-

watt, 1 szállítógép 200 e, 340 bányakocsi és csille; 3 vízemelőgép gőzüzemmel 237 e, 1 Munk-

rendszerü szellőztetőgép; 10 távbeszélő állomás 10,4 kilo[éter] vezetékhosszban; a villamos 
világításra felhasznált erő 36 e. Épületek: 5 tiszti- és 6 altiszti lakház, 33 munkáslakház, 5 
munkáskaszárnya, 1 iskola, 1 kórház, 1 mészárszék, 1 vendéglő, 1 élelemtár, 1 szénrakodó, 1 
anyagraktár, 1 kovácsműhely, 1 ácsműhely, 2 gépház, 1 aknaház, 1 fürdő, 2 istálló. 

Termelés: 1,034.691 q barnaszén. 
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Bányagondnokság Királdon. Bányagondnok: Rehling Konrád; számtiszt: Éder Jenő; pénztár-

nok: Füzély Béla; élelemtáros: Nádor Emőd; tanító: König Lajos; irodatiszt: Novák Janka; 

pénztárosnő: özv. Madocsai Józsefné. 

A munkások száma 540. 

A társláda a sajószentpéterivel közös. A tagok száma: 1098: összes járulékok: 34.939 kor. 88 
fill., a tulajdonos járuléka 7000 kor; összes bevétel: 71.859kor. 91 fill.; nyugdíjak, segélyezé-
sek: 18.150kor.54 fill.; összes kiadások: 67.568 kor. 58 fill. Vagyon 1909. év végén: 370.759 
kor. 22 fill. 

Jóléti intézmények: Munkásházak veteményes kertekkel, iskola, fürdő, kórház, élelemtár, olva-

sóegylet könyvtárral stb. 

III. Barnaszénbánya Sajószentpéter, (vasút, posta) Sajószentpéter, Berente községek és 
Kisfalud puszta határában; 86 egyszerű b[ánya]m[érték], 9 h[atár]k[öz]. (4,263.989 m2

). 

18,14 kilom[éter]. földalatti szállítópálya, 1,83 kilom[éter] felszíni, 1,2 kilom[éter]. felszíni 
mozdonyüzemmel, 1,45 kilom[éter]. földalatti sikló villamos erőre, 0,435 kilom[éter. fékbe-

rendezés; 1 felvonó; 2 lejtősakna 187 m[éter]. összes hosszban és 2 függőleges akna 213 m. 
összmélységben; 8 gőzkazán 458 m2

 fűtőfelülettel, 5 álló gőzgép 387 e, 1 dynamó33 kilowatt, 
4 szállítógép 114 e, 4 vízemelőgép 134 e; 1 Munk-rendszerű szellőztetőgép 5,5 m3

 teljesítmény 
re 25 e; 2 fúrógép sűrített levegőre 7 atmosphära, 10 réselőgép 7 atm. sűrített levegőre, 1 
osztályozógép Karlik-rendszer 25 e; 300 bányakocsi és csille; 1 mélyfúró berendezés kézi 
erőre; 7 távbeszélő állomás, 2 ,806 kilom[éter]. hosszban, villamvilágitáshoz felhasznált erő 
24 e. Épületek: 2 iroda, 1 gépház, 1 anyagraktár, 1 műhely, 1 szelelőház, 1 fürdőépület, 1 
istálló, 31 munkásház, 9 altisztilakház, 1 iskola, 1 fogyasztási épület és 1 olvasóköri helyiség. 

Termelés: 1,121.384 q barnaszén. 

Bányagondnokság Sajószentpéteren. Üzemvezető: Elszner Ágoston főmérnök; mérnök: 
Plotényi Géza; számtiszt: Tersztyánszky Ferencz; pénztáros: Zsasskovszky Ferencz; iroda-

tiszt: Russ Károly; élelemtáros: Amtshauser Kálmán; pénztárosnő: Hammerschmidt Ida; or-

vos: dr. Róna József; főtanító: Kálnai Géza. 

622 munkás. 

A társláda a királdival van egyesítve (1[ásd]. ott!). Jóléti intézmények:munkásházak vetemé-
nyes kertekkel, élelem tár, iskola, fürdő, kórház,olvasóegylet könyvtárral stb…”12

 

 

Annak ellenére, hogy a MÁK Rt dunántúli szénbányái sokkal jobb adottságúk, a borsodi terü-
leteken is folyamatosak a fejlesztések. A bányászlétszám hiánya azonban mind Királdon, 
mind Sajószentpéteren súlyos akadályozó tényező! 

1906-1907-ben Disznóshorvát község határában  

 

                                                           
12

 Magyar Bányakalauz, 1910. 
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„… két lejtős aknát mélyítettek és ezzel párhuzamosan 7 kilométeres normál nyomtávú 
vasutat építettek a királyi államvasutak Barczika állomásához…‖13

 

 

A királdi bánya termelésével nincs gond, viszont az itteni szén minősége romlott, ezért értéke-

sítési gondjaik vannak! A sajószentpéteri szén fokozott termelésével próbálják a veszteségeket 
kompenzálni. 

Nem közismert tény, de már ekkor réselőgépes kísérletek folytak itt, amivel a fejtési teljesít-
ményeket próbálták meg növelni. A Rimamurányi és a MÁK bányák is gépesítették a fúrási 
munkákat, valamint komoly, réselőgépes kísérletek14

 folytattak le. 

Igaz, hogy ezeket a gépesítési kísérleteket, törekvéseket a borsodi szénbányák történe-

tével kapcsolatos, Lehoczky Alfréd által írt könyv, eléggé furcsa megjegyzésekkel vezeti be: 

 

„… A tőkések – ha nem akartak kimaradnia konjunktúra nyújtotta kedvező lehetősé-
gekből – szükségszerűen más eszközöket voltak kénytelenek keresni, mely a kialakult helyzet-

ben csakis a műszaki fejlesztéssel való fokozottabb törődés lehetett…‖15
 

 

Természetesen nem akartak kimaradni, de a műszaki fejlődés és fejlesztés az élet minden terü-
letétől elvonatkozhatatlan!  

A gazdaságban mindig, mindenhol, a fejlődés a mennyiség és a minőség motiválója. Így volt 
ez régen és így van ez ma is! Én értem, hogy amikor az említett könyv íródott, bizonyos poli-
tikai elvek alapján, egyértelmű elvárások voltak a múlt említéseinél, a tulajdonosi körök lemi-

nősítései. Nem biztos azonban, hogy ezt ma is így kell elfogadnunk!  

A „tulajdonos‖ természetesen keresni szeretne az általa művelt ágazaton, így volt ez a kapita-

lizmusban, de így a szocializmusban is, amikor a tulajdonos állam kérte rajtunk számon a 
népgazdasági érdekekben, a minél több szenet, minél alacsonyabb áron, lehetőleg azonnal… 

A bányászat mindig próbálta az új technikai eszközök alkalmazását. Ha megnézünk egy kora-

beli szakcikket e hasonló témában, akkor mindebben nem csak a „tőkés‖ kizsákmányolást 
láthatjuk, hanem azt is, amit a műszaki fejlődés mutat.  

Az egy más kérdése a hazai bányászatnak, hogy e cikkben is leírt, ideális széntelepeket ha-

zánkban sem akkor, sem később csak nagyon ritkán találtunk.  

 

„ Longwall réselőgépek a m[orava].– ostrau – karwini kőszénterületen.16
  

                                                           
13

 A MÁK Rt jelentései 
14

 Réselés (srámolás) - a szénhomlok alsó részén végzett réselés, során egy keskeny szénsávot (régen kézi mun-

kával és csákánnyal, majd később réselőgépekkel) eltávolítanak.  Így a széntelep alján, több méter hosszan, 80… 
120 cm mélységű rést képeznek.  A rés feletti szénpad, vagy szénréteg lerobbantható. A kialakított rés miatt ezen 
a szakaszon a robbantás jó hatásfokú. 
15

 Lehoczky Alfréd: A borsodi szénbányászat története. 
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Írta: Dr. Herczegh József okl. bányamérnök 

A technika haladása, mely az izmok rugalmasságát az aczéllal iparkodik helyettesíteni, 
a szén fejtésénél még mindig szűkebb körben érvényesül, mint másutt. A tunneltechnikában 
vagy a bányász kőzetmunkáinál már általánosan diadalmaskodott a gép a kézimunka felett. A 
szénfejtésnél, eltekintve az északamerikai és némileg az angol kőszénbányászat különleges 
viszonyaitól, még mindig főtényező a kézimunka.  

A modern bányászat géptechnikájában legutoljára terjedtek el a szén fejtésénél használt gé-
pek.  

Jelen soroknak czélja a géppel eszközölt szénfejtést klasszikus alkalmazási területén oly vilá-
gításban tárgyalni, mely különös tekintettel van a gép és kézimunka, viszonyára és az alkal-

mazás határterületeire.  

Alig vannak irodalmi adatok közölve, hanem főleg tapasztalat és megfigyelés útján leszűrt 
üzemi eredmények. A gépek szerkezeti ismertetését egészen mellőzöm, mint oly közkeletű dol-

got, amely sokszor ismételve jelent meg e lap hasábjain.  

Fejtésnél a géppel történő széntermelés főtényezői a tárcsás, rudas és lánczos réselőgépek 
röviden a Longwall réselők. Származásuk angol (elterjedésük legnagyobb Északamerikában). 
Eredetükre vall az a megfigyelhető tény is, hogy ott terjedtek el, ahol az angol kőszénbányá-
szat különleges viszonyaival némileg egyező viszonyokat látunk. 

Alkalmazásuk a mai technikában a Longwall fejtésre szorítkozik. Az angol, s északamerikai 
kőszénbányászat körében a room-and-pillar, pillar-and-stall stb. elnevezések alatt igen elter-

jedt munkamódoknál széltében alkalmazott különleges lánczos réselőktől egészen eltekintek, 
egyrészt mert e gépek az alkalmazásukra tért nyitó fejtésmóddal együtt, másutt a vele járó 
nagy szénveszteségek miatt nem terjedhettek el. A Longwall fejtés és így a Longwall réselőgé-

pek üzeme általánosságban lapos, zavartalan telepü-
lést, csekélyebb telepvastagságot és jobb kőzetviszo-

nyokat kíván. Általánosságban csak ezen előfeltételek 
fennforgása esetén képes a kézimunkával versenyez-

ni… 

 

Siemens-Schuckert –féle  
villamos, ütő- réselőgép17

 

 

A nyugodt település általánosságban azért képez elő-
feltételt, mert e gépek jó kihasználását csak akkor 

lehet elérni, ha a fejtő homlok elég hosszú, 80 – 100 m., t. i. a gép szállításával, felállításával 
járó idő csak így törleszthető a hosszú tiszta  réselési idő alatt helyesen. Már pedig hosszú 
fejtési homlok csak akkor alkalmazható, ha a széntelep zavarodásai csak nagyobb mezőkre 

                                                                                                                                                                                     
16

 Moravska – Ostrava – Karvina, ma Csehország. A monarchia, akkori egyik legjelentősebb szénterülete. Ma is 
az még Csehországnak. 
17

 Jó szerencsét. Társadalmi, műszaki, bányászati és kohászati heti szaklap. 1908. december 20. 
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szorítkoznak, amelyeken belül a település szabályos. Azonkívül a zavarodások okozta egyenet-

lenségek a gépek működését is zavarják…‖18
 

 

Sajószentpéteren a Hardy-féle réselőgépet mutatják be először 1906-ban és ezzel kezdődnek a 
kísérletek az Alfréd bányában. A MÁK igazgatósága Víser Vilmos bányagondnokot külföldre 
is kiküldi, hogy egy a „sajószentpéteri viszonyokra igen alkalmas berendezést‖ tanulmányoz-

zon.  

1907-ben már folynak az üzemi kísérletek, de az eredmények nem elég meggyőzőek. Tovább 
folyt a gépválasztás. Itt Alfréd aknán csak a réselőgép meghajtásához 200 LE teljesítményű 
gőzgépet és egy 100 kW-os villamos generátort is beüzemeltek. Ezen túl az üzemelésekhez 
szükség volt kompresszorra is, ebből egy 1040 m3/óra légszállításút állítottak üzembe itt. 

1908-ban Siemens-Schuckert –féle villamos, ütő- réselőgépekkel próbálkoznak, ez azonban 
nem lett eredményes.  

1909-re az Eisenbeis-réselőgép hozta meg a várt eredményeket. Ezt aztán itt Sajószentpéte-

ren, de majd Rudolftelepen is alkalmazzák.19
 

Sajnálatos módon a kísérletek zavarta egy közjáték, amely Németország-

ban folyt a réselőgép szabadalom tulajdonosa és mások között… 

A réselőgépek előbb inkább fúrógépre hasonlítanak, később a rudazatos 

megoldásoknál már a teljes rudazatnál fogak vannak és a rudazat is csa-

varfelület, amely a leválasztott szenet kiszállítja a résből. Aztán lesznek 
tárcsás és láncos megoldások is. 

 

Rudazatos réselőgép 

szerszáma20
 

 

„ Per egy szabadalom körül.  

Bányászati szakköröket érdeklő szabadalom-sértési pert tárgyalt 
nemrégiben az elberfeldi (Németország) törvényszék. A panaszos 
Eisenbeis réselőgép-szabadalomtulajdonos volt, aki Klüpfel Hermann 
barmeni mérnök ellen feljelentést tett egy, az ő szabadalmát képező Ausztriában eladott emelő 
és réselőgép előállítása és eladása miatt. A tárgyaláson ítéletet nem hoztak, mert a felek ki-

egyeztek. A kiegyezés szerint alperes kötelezte magát 1000 márka esetenkénti poenále21
 mel-

lett arra, hogy többé ilyen gépet nem gyárt, kötelezte magát a per összes költségeinek viselé-
sére, valamint Eisenbeisnak való kártérítés fizetésére. 
                                                           
18

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1916 I. 4. 
19

 Az ózdvidéki bányáknál a réselési kísérleteket lefolytatták azonban a szén eltérőbb tulajdonságai miatt ott nem 

lett alkalmas az eljárás és ezért nem folytatták tovább 1910-től. 
20

 Rónaföldi Zoltán: Bányagéptan (34 544 02. Bányaművelő szakképesítés 10196-12. Bányászati alapismeretek; 
1.7. szakképzési kerettanterv a 34 544 02 bányaművelő szakképesítéshez, 10196-12, „Bányászati alapismeretek” 
szakmai követelménymodul; 10194-12 „Bányagépek működtetése” szakmai követelménymodul; 10199-12 

„Termelési feladatok” szakmai követelménymodul) 
21

 Pönálé (poenálé) a jogi nyelvben a kötbér, a bánatpénz, a bírság. A német Pönale szóból. 
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A polgári per útján Eisenbeisnek még joga van kártérítést követelni. Érdekes a dologban, 
hogy a kártérítés iránti keresetbe a Magyarországba szállított réselőgépek is bevonattak. 
Mindenkit figyelmeztetek tehát, hogy a 

„ Duisburger Maschienenbau-Actiengesellschaft ezelőtt 

Bechern et Kretman, Duisburg am Rhein― 

kivételével egy cégnek sincsen joga ezeket a réselőgépeket gyártani, valamint a bel- és a kül-

földön árusítani. 

Ezért mindenkit, aki ilyszerű gépeket gyárt és szabadalmamat megsérti, a szabadalmi törvény 
35. és 36. §§-ai alapján bíróság elé fogok állítani. 

Saarbrücken, 1909. november 25. 

Eisenbeis Frigyes. 

A magyarországi jog tulajdonosa: 

Schember Frigyes, 

Budapest, VI., Andráss-ut 50.‖22
 

 

„ Tudomásomra jutott, hogy különböző kőzetfúrógépgyárosok még most is sértve az én 

121.797. számú szabadalmamat 

réselőgépeket gyártanak, dacára az 1908. évi Julius 4-én és az 1909. évi május 5-én kelt bíró-
sági határozatoknak. 

Ezek a határozatok tisztán és világosan megállapítják, hogy én 121.798. számú szabadal-

mammal védett és használt kőzetfúrógépek, amelyek réselőgépek gyanánt használtatnak és 
amelyek részint feszkötéllel ellátott kőzetfúrógépek, részint oly gépek, amelyek el vannak látva 
oly szerkezettel, mely lehetővé teszi, hogy a munka alatt fogaskoszorú, emeltyű, vagy ezzel 
egyenértékű gépelemek alkalmazásával a gép munka közben elfordítható, – mindezek az én 
szabadalmamba ütköznek és azt sértik.‖23

 

  

Figyelemre méltó műszaki fejlesztésről számol be a lap Sajószentpéter vonatkozásában az 1 

lóerős, Siemens-Schuckert-rendszerű, villamos ütő-réselőgép alkalmazásával kapcsolatosan.24
 

A táblázat adatai a sajószentpéteri viszonyokra (szénminőség, keménység…) kiváló eredmé-
nyeknek számítanak, ugyanezen berendezés külföldi alkalmazásait illető adatokkal való ösz-

szehasonlításban. Alkalmazási eredmények vannak ugyanezen időszakból a Gabriella 

Anthracit bányában, Brandauban, Csehország, illetve a stájerországi Trifaili bányavállalat-

tól.  

 

                                                           
22

 A Bánya. Budapest, 1910. február 20. III. évfolyam, 8. szám. 
23

 A Bánya. Budapest, 1910. február 20. III. évfolyam, 8. szám. 
24

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1908 (41. évfolyam, 1-24. szám)1908-11-01 / 21. szám 
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Csak a réselőgép teljesítményét (m3/óra) hasonlítottuk össze. 

 

1907. évre vonatkozóan a sajószentpéteri bányákra a következő érdemi megjegyzése-

ket fűzték a szaklapok a „Magyarország bánya- és kohóipara‖ című folytatólagos elemzésé-
ben. 

 

„… Nevezett bányarészvény társulat sajószentpéteri bányaművénél a munkás hiány az 
elmúlt esztendőben, mindamellett, hogy a vállalat úgy munkások szerzése, mint azok megtar-

tása érdekében tömérdek áldozatot hozott – a legnagyobb fokot érte el, s ez az oka, hogy a 

termelés az e tekintetben már szintén kedvezőtlen 1906. évhez viszonyítva is 167.905 q-val 

kevesebb volt. Csak éppen az év vége felé mutatkoztak a javulás némi jelei.  

Az Alfréd-aknai fejtési mezőtől északi a fekvő területen már az előbbi esztendőben megkezdett 

földfúrások 1907. év végén befejezéshez jutottak, s a szén fekvésének kérdését ebben a legkö-
zelebbi telepítés színhelyének kijelölt mezőben tisztázták.  

Az Alfréd-aknától délre fekvő még ismeretlen mezőben munkáshiány miatt szüneteltek a kuta-

tások.  

Az Alfréd-aknán a VI. szint az Erzsébet aknán a VIII. szint további előkészítés alatt állott, a 
fejtés pedig az Alfréd-aknai V. és Erzsébet aknai VII. szint fölött folyt.  

A légvezetésre igen jótékony hatással volt egy lejtős légakna kihajtása az Alfréd-aknai fejtési 
határán; lyukasztásával a levegőnek túlhosszú útja felére redukálódott s az Alfréd- aknai lég-

vezetés kérdése is teljesen kielégítő megoldást nyert.  

A vállalat a munkáshiány által is sarkalva az egész év folyamán költséges és kiterjedt kísérle-

teket tett különböző rendszerű réselő gépekkel: bár e tárgyban az év végéig megállapodásra 
még nem jutott, biztató támpontokat nyert e kérdés további követeléséhez.  
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A gépberendezés éppen a gépréselés kiterjesztésének szándékából az évfolyamán bővítet- 
tettegy 200 HP kondenzátoros gőzgéppel, mely egy 100 KW-ot szolgáló forgóáramú generá-
tor hajtására szolgál a meglevő egyenáramú dynamo hajtása mellett; e berendezés azonban 
már csak a jövő (1908) évben kerül üzembe. A fokozott igényeknek megfelelőleg a műhely 

berendezés tökéletesíttetett…‖25
 

 

1908. év  

Itt már a disznóshorváti Sárkány Kornél-féle szénbánya is a MÁK Rt kezelésében van, 

egyelőre bérlet formájában! Ez is mutatja, hogy a borsodi széntermelés is nagyon fontos szá-
mukra, hiszen nagyfogyasztókat, a vasutat, az ipart, de a lakossági igényeket is ki kell elégíte-

ni.  

A MÁK Rt ezért folytatja a műszaki fejlesztéseit is a széntermelés érdekében. 

 

„… 2. A Magyar általános kőszénbánya r.-t. királdi bányaművénél a déli bányamező-
ben telepített XII.-ik sikló 600 m. hosszban megütötte a fejtési határt képező vetőt. A sikló 
végnélküli kötélszállításra és elektromos hajtásra rendeztetik be, a berendezési munkálatok 
most vannak folyamatban.  

Ugyane bányamezőben az 1907. év végén telepített XIII.-ik sikló az 1908. év folyamán 300 m. 
hosszt ért el, az alapközle továbbítása pedig 1908. év végén újra megkezdetett.  

Az északi bányamezőben 1907-ben 220 m. hosszban kihajtott meddő beható vágat továbbítása 
1908-ban is folyamatban volt és 450 m. hosszban telepet ért, úgy, hogy a bányamezőben a 
feltárások most már gyorsabb tempóban fognak haladhatni s ezen bányamezőnek rendszeres 
feltárása a régi hurokvölgyi lejtős aknáig biztosítva van.  

A III.-ik úgynevezett alsó telepben a nagy talpduzzadás miatt évek előtt felhagyott művelések 

1908. év őszén újra nyittattak s e telep résznek újbóli feltárása biztató kilátásokkal halad elő-
re.  

E teleprésznek lefejtése ereszkeművelettel terveztetik, elektromos vontatással és vízemeléssel.  

A tervbe vett elektromos hajtóerők czéljaira 100 lóerős generátor áll jelenleg felszerelés 
alatt… 

 A Magyar általános kőszénbánya r.-t. sajószentpéteri bányaművénél a fejtések az Alf-
réd- aknánál az úgynevezett VI. fővonal fölött, Erzsébet-aknán pedig a VIII. fővonal fölötti 
déli mezőben folytak. Alfréd-aknára vonatkozólag elhatároztatott az I. fővonal alatti már csak 
ereszkeműveléssel nyerhető bányamező rendszeres előkészítése s e czélból egy főszállító- 

ereszke helyeztetett üzembe, mely elektromos vitlaszállításra rendeztetett be Erzsébet aknán 
egy új fejtési mező feltárása az úgynevezett VIII. északi fővonallal volt folyamatban.  

A már a múlt esztendőben folyt kísérletek réselőgépekkel tovább folytattattak s e végből több-

féle rendszerű villamos és pneumatikus erőhajtású gép volt hosszabb ideig üzemben. E kísér-
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1908 (41. évfolyam, 1-24. szám)1908-12-15 / 24. szám 
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letek elég támpontot szolgáltattak arra, hogy a mechanikus réselés bevezetése kérdésében 
határozat hozassák, mely valószínűleg a gépréselés nagyobb mérvű alkalmazását fogja meg-

állapítani s ezzel ezen bányaüzem egy fejlődésére előreláthatólag lényeges befolyású tényező 
birtokába fog jutni.  

 5. A Magyar általános köszénbánya r.-t. disznóshorváthi bányaművénél a múlt év fo-

lyamán mindkét lejtőakna részére egy-egy függőleges légakna mélyíttetett járóosztállyal ellát-

va. Továbbá egy központi elektromos gépház építtetett kazánházzal együtt, mely az üzem ré-
szére 100 tényleges lóerőt fog szolgáltatni. E berendezések a tárgyi évben még üzemben nem 
voltak s csak akkor vétetnek üzembe, a mikor az eddig használt ideiglenes minőségű berende-

zés, a végleges elektromos berendezéssel cseréltetik fel, mely szerelés alatt állott. Ugyancsak 
a múlt év folyamán építtetett egy kezelési épület, két tisztviselői, egy kettős altiszti és 5 hatosz-

tályú munkáslakás…‖26
 

Sajnálatos módon a szakirodalmi lapok a széntermelési adatokat egyre inkább nem részletezik 
bányánként. Inkább nagyvállalatokra, és szénmedencékre vonatkozó adatokat adnak csak 
meg, összevontan, amiből nehéz pontosabb következtetéseket levonni. 

 

1908. 

Borsodi 

szénmedence 

összesen 

Létszám (fő) 5 235 

Termelés (t) 1 177 090 

(t/fő) 224,86 

Érték (K) 8 788 378 

(K/fő)  2554,76 

Szánár (K/t) 7,42 

 

1909. év                                                                                                                                                                                 

 

„… 2. A budapesti bányakapitányság kerületében az 1909. év folyamán új bányaado-

mányt nyertek:  

a) barnaszénre… a Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság Borsod vármegye Ar-

ló, Nádasd, Hódoscsépány és Járdánháza községeiben 133,295 ha. területtel, – a Magyar 

általános kőszénbánya részv.-társulat Borsod vármegye Sajószentpéter és Berente községei-

ben 20,88 ha. területtel, – végül Kisházi Kálmán Szuhakálló község határában Borsod várme-

gyében 9-023 ha. területtel…‖27
 

 

A létszámadatok tekintetében 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1909 (42. évfolyam, 1-24. szám)1909-12-15 / 24. szám 
27

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1910 (43. évfolyam, 1-24. szám)1910-12-15 / 24. szám  
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„… Az egyes nagyobb vállalatokat tekintve a kincstári barnaszénbányáknál 227-tel, a 

Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat borsodi barnaszénbányaműveinél (Királd, 
Sajószentpéter, Disznóshorvát) 338-czal, a Magyar általános kőszénbánya részvény társulat 
tatai bányászatánál 374 - gyel emelkedett…‖ 

28
 

 

1909. 

Borsodi 

szénmedence 

összesen 

Létszám (fő) 5 235 

Termelés (t) 1 156 109 

(t/fő) 220,84 

Érték (K) 8 804 186 

(K/fő)  1 681,79 

Szánár (K/t) 7,22 

 

„Szénmosó Királdon.  

A Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat királdi bányájában szénmosással 
kapcsolatos osztályozót állít fel, melyet májusban üzembe helyeznek. A királdi szén „putnoki 
szén‖ czímen kerül forgalomba.‖29

 

 

Még egy különlegesség erre az évre! Megnyílik térségi kezdeményezésre 1909. szeptember 7-

én, Rozsnyón a bányaaltiszt képző iskola. 

A Rozsnyói Bányaaltiszt Képző Iskola az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesü-
let (OMBKE) Borsod-Gömöri osztálya által szorgalmazott és létesített, „bányaaltiszt képző‖ 

iskola volt.
30

 

 

„… Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod – Gömöri Osztá-
lya, 1903. évi július hó 5-én, Királdon tartott rendes nyári közgyűlésén az anyaegyesület kí-
vánságára tárgyalás alá véve egy Petrozsényben felállítandó szénbányaiskola létesítésének 
tervét, ezen alkalmat felhasználta arra, hogy hazai bányaiskoláink ügyével behatóbban fog-

lalkozzék. Már ezen közgyűlés üdvösnek tartotta a pécsi szénbányaiskola fejlesztését, és 
Petrozsényben egy új ilyen szénbányaiskola létesítését, de ezzel kapcsolatban kimondta a köz-

gyűlés hogy a Dobsinán megszűnt bányaiskola visszaállítása, esetleg Rozsnyóra való telepíté-
se iránt is az osztály minden lehetőt megtesz és ezzen ügyet kidolgozás és javaslattétel végett 
az osztály választmánya elé utalta. A rozsnyói bányaiskola létesítéséhez az ‗első impulzust 
ezen közgyűlés adta meg és ezen időtől kezdve ezen ügy az osztály fontos teendői mellett idő-
közönként ugyan háttérbe szorult, de napirendről soha le nem került, hanem számos bizottsá-
gi, választmányi és közgyűlésen tárgyaltatott. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1910 (43. évfolyam, 1-24. szám)1910-12-15 / 24. szám 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1910 (43. évfolyam, 1-24. szám)1910-03-15 / 6. szám 
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 Az ügynek lesz majd folytatása Trianon után, amikor Miskolcra van tervezve egy bányaiskola.  
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Határozottabb alakot öltött a bányaiskola létesítésének kérdése az osztálynak 1904. évi már-

cius hó 19-én Rozsnyón tartott közgyűlésén. Eme közgyűlésen panasz hangzott fel az iránt, 
hogy felvidéki bányaüzemeknél hiány mutatkozik a volt dobsinai bányaiskola szellemében 
nevelt és nemcsak nálunk, hanem mindenütt igen bevált altisztekben. 

Ezen hiányt megszüntetendő, a közgyűlés Sárkány Miksa, osztályunk jelenlegi elnökének ja-

vaslatára újra felvette a bányaiskolaügy fonalát, elhatározta a bányaiskolának Dobsinán, 
vagy Rozsnyón leendő felállítását és az erre szükséges előmunkálatok teljesítésére osztályunk 
kebeléből egy későbben még kiegészített bizottságot küldött ki, egyúttal kimondván, hogy azon 
esetben, ha az osztályunk állást foglal a Gölnicbányán tervezett bányaaltiszti iskola életbelép-

tetése mellett. 

Ilyen körülmények között módot kellene teremteni arra, hogy az osztályunk kebelében képvi-

selt bányavállalataink részéről igényelt bányaaltisztek kiképzése függetlenül idegen befolyás-

tól megtörténhessék és pedig osztályunk kerületében. Ez csak olykép válhatott lehetségessé, 
hogy az összes érdekelt tényezők a terv megvalósításához hajlandónak mutatkoztak segédkezet 
nyújtani. A közgyűlés azt az impressziót nyervén, hogy osztályunk a bányaiskolát idegen áldo-

zatok nélkül csak a közvetlenül érdekeltek támogatásával képes lesz létesíteni és fentartani, 
egyhangú határozatban kimondta, hogy az előterjesztett tanterv értelmében és a felhagyott 
dobsinai bányaiskola szellemében önerejéből állít fel bányaiskolát Rozsnyón és pedig a se-

gédtanerők megfelelő honorálása mellett. 

Ezen elvek alapján készült a memorandum, mely elsősorban egy felvidéki bányaiskola életbe-

léptetésének a szükségét hangoztatván, következőkben indokolta a közgyűlés azon határozatát, 
mely szerint az iskola székhelye Rozsnyó, osztályunk területi hatáskörének középpontja le-

gyen: 

1. A bányaiskola érdekében fekszik, hogy a tanítás különös tekintettel a gyakorlat követelmé-
nyeire történjék, mire elsősorban a szemléltető oktatást közvetítő közel fekvő bányaüzemek 
szükségesek. 

Kívánatos ez különben azon oknál fogva is, mivel a tantervben kontemplálva van, hogy a bá-
nyaiskolát látogató egyéneknek bányamunkával való foglalkozása által a tanfolyam ideje alatt 
is alkalma nyújtassék keresetre. 

Mindezen feltételeknek megfelel Rozsnyó és környéke. Jórészben még a rozsnyói határban, a 

várostól alig két kilométernyire mozog a Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság-

nak már is sokféle modern berendezésekkel bíró bányaüzeme, mely technikai szempontból 
nagy szabású lévén, hazánk bányászatának sorában igen kiváló helyre emelkedett. Ennek köz-

vetlen szomszédságában van a m. kir. kincstár bányászata, mely üzemnél már is a technika 

legújabb vívmányait kezdte értékesíteni és bányaműveleteit minden irányban tökéletesíteni 
szándékozik. 

De Rozsnyó ezeken kívül is azon kedvező fekvéssel bír, hogy körülötte sok más bányamű is áll 
üzemben és hogy mindazok, valamint a szomszédos Borsod megye szénbányái is az alkalmas 
vasúti összeköttetés igénybe vétele mellett rövid idő alatt elérhetők. 

2. Elméleti oktatás tekintetében pedig Rozsnyó oly előnyt tud felmutatni, amilyent hazánk bá-
nyavidéki helységei közül egy sem. Tudvalevő ugyanis, hogy Rozsnyó két elemi és két középis-
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kola birtokában bizonyos alaptárgyakat illetőleg tanerőkben bővelkedik, melyek közül egyné-
hány önzetlen támogatását már fel is ajánlotta… 

Új költségvetést tartalmazó emlékirat is szerkesztetett, melyben azon elv domborodott ki, hogy 

a létesítendő iskolában a vezetés, valamint a tanítás legnagyobb részét kellően dotált, önálló 
szakférfiú végezze, legfeljebb egynéhány tantárgyat tanítson a helybeli m. kir. bányakincstári 
üzemvezetőség, a bányajogot pedig a rozsnyói kir. bányabiztosság egyik tisztviselője. Ezen 
emlékiratban kért anyagi hozzájárulást osztályunk kerületében bányaüzemet folytató több 
vállalat biztosította öt, illetve hat évre és pedig: a) a m. kir. bányakincstár, illetve a m,. kir. 

pénzügyminisztérium, mint az orsz. bányászati szakoktatás vezetője, 2560 K évi államsegélyé-
vel, egyúttal kijelentvén, hogy bányakincstári közeg tanításra, rendelkezésre nem állhat; b) a 
Rimamurány- salgótarjáni vasműtársaság évi 2000 K-val; c) a Magy. általános kőszénbánya 
részvénytársaság évi 600 K-val; d) Odendal A. Antimon bányavállalat évi 200 K-val; e) Fülöp 
Szász Coburg Gothai herceg évi. 200 K-val; f) a Meisels-féle most már magyar részvény-

társaság évi 200 K-val; g) a Heinzelmainn-féle vasgyár bányatársulat évi 100 K-val és h) 
legújabban a Kazinczy-bánya részvénytársaság évi 100 K-val; i) lényegesen segélyezi a bá-
nyaiskolát Rozsnyó r. t. bányaváros, mely az 1908. évi július hó 8-án tartott képviselőtestületi 
közgyűlésén hozott határozata alapján felszerelt helyiséget, fűtést és világítást állít ingyen 

rendelkezésre és azonkívül az iskola fentartására fennállásának egész időtartamára az első 
két évben 360 K, a harmadik évtől kezdve pedig évi 60 K pénzsegélyt nyújt, szóval mindazon 
áldozatokat hozza, melyeket osztályunk tőle kívánt és azzal lényegesen közreműködött aziránt, 
hogy a Dobsina város részéről megindított ellenmozgalommal szemben, mint győztes került 
ki… 

… a mi. kir. pénzügyminisztérium, mint az országos bányászati közoktatás vezetője pedig 

1909. augusztus hó 21-én 81.455 sz. alatt jóváhagyott és ezzel ezen intézet nyilvános jellegét 
szankcionálta. Ugyanezen közgyűlésünk igaz örömmel megválasztotta a bányaiskola igazga-

tó-tanárának Lajos Győző okl. bányamérnököt, nyugdíjazott társulati bányaigazgatót, ki a 
közgyűlésen bemutatkozott osztályunknak. 

Az iskola létesítéséhez ás fentartásához hozzájáruló faktorok, egyet kivéve, be is küldték már 

az első tanévre vonatkozó pénzsegélyeiket. Rozsnyó városa iskolai helyiségről gondoskodott, 
bányaiskolai igazgatótanárunk a tantervet összeállította, az első tanfolyam első felére szüksé-
ges tanerőt sikerült Schmögner János okl. állami elemi és ipariskolai tanító személyében 
megnyerni; a felvételre pályázott 18 (fele dobsinai illetőségű) növendék közül a bányaiskolai 
bizottság 6-ot előzetesen vizsga nélkül,10-et pedig folyó hó 4-én sikeresen kiállott vizsga alap-

ján felvett; mai közgyűlésünk a bizottság utolsó jelentését tudomásul vette s így majdnem hat 

évi önzetlen igyekezet után minden előkészület meg van téve arra, hogy működését Isten  se-

gítségével már holnapután megkezdhesse…‖31
 

 

Ezek után vissza Sajószentpéterre! 
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„… A Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat sajószentpéteri bányaművénél 
a bányaműveletek tekintetében megemlítendők az Alfréd-aknán a déli fő ereszkében, valamint 

a VII. fővonal déli részében eszközölt új feltárások, illetőleg előkészítések. A déli főereszkét az 
Alfréd-aknától délre az I. fővonalon mintegy 191 méternyire telepítettek s a telep dőlését kö-
vetve 4

h
 7° 29' irányban 218 hosszúságban hajtották ki és tőle északra mintegy 30 méternyire 

s párhuzamosan hozzá, a légfeltörést. A 220 méterben telepítették észak és dél felé az I. mély-

szinti fővonalat, 20 méternyire feljebb észak és dél felé a légközlét.  

A VI. fővonal déli részében folytatták a feltárásokat s a fejtésre való előkészítéseket.  

Az Erzsébet-aknán a VIII. fővonalat a légközlével együtt mintegy 800 méternyire tovább haj-

tották.  

A feltárt területet egyszersmind előkészítették s részben le is fejtették.  

Új berendezéseket létesítettek a déli főereszkében. Nevezetesen beépítettek egy 1,5 m
3
 teljesít-

ményű, elektromos hajtásra szerkesztett czentrifugálszivattyút 14 lóerejű elektromótorral.  

Továbbá bevezették az Eisenbeis-rendszerü réselőgépeket, valamint a robbantáshoz szükséges 
fúrlyukak fúrásához két darab fúrópőrölyt. Mindkét berendezéssel czéljuk a vájárteljesítmény 
emelése. Úgy a réselőgépek, mint a fúrópőrölyök hajtása sűrített levegővel történik. A sűrített 

levegő előállítására szolgál egy 1040 m3
 óránkénti teljesítményű kompresszor. A kompresz-

szort egy 200 lóerejü állógép tartja üzemben…‖32
  

 

1910. év 

 

Számunkra nagyon fontos 1910-es hír a MÁK Rt, hogy megalapította a Borsodi Szén-

bányák Rt-t. Egyértelmű, hogy a MÁK Rt a sokkal perspektivikusabb dunántúli területekre 

összpontosít, de a borsodi szénterület is nagyon fontos. Így jön létre a Borsodi Szénbányák Rt, 
amely innentől az itteni ügyeket viszi. 

 

„ Borsodi szénbányák részvénytársasága.  

A Kazinci Kőszénbánya Részvénytársaság ma tartotta rendkívüli közgyűlését, amelyen 
elhatározták, hogy az eddig 1.029,000 koronára rugó alaptőkét 4.287,600 koronára emelik 
fel. Az új kibocsátású részvények egész mennyiségét a Magyar Általános Kőszénbánya Rész-

vénytársaság jegyezte s a befolyó összeget a királdi, sajószentpéteri és disznóshorváti bányák 
megszerzésére fogják fordítani. A közgyűlés az alapszabályoknak a változott viszonyoknak 
megfelelő módosítását és ennek során azt is elhatározta, hogy a társaság cége ezentúl Borsodi 

Szénbányák Részvénytársasága lesz. Az igazgatóság tagjai lettek: Fenyő Soma dr, Gábor Ber-

talan, Gellért Áron dr, Hirsch Albert dr, Löw Tivadar dr, Mandel Gyula, Polatschek Sándor, 
Simon Izidor, Szende Ernő, Szende Lajos és Vida Jenő, míg a felügyelőbizottság tagjaivá 
megválasztották Faragó Ármint, Goloday Kornélt, Löw Györgyöt, Schamburg Henriket és- 

Szalkai Zsigmondot. A közgyűlés után megtartott igazgatósági ülés a társulat elnökévé Löw 
                                                           
32

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1910 (43. évfolyam, 1-24. szám)1910-12-15 / 24. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 10. A MÁK Rt sajószentpéteri bányái, 1906-1914 

21 

Tivadar dr-t, alelnökévé Mandel Gyulát választotta meg és kinevezte Salgó Bélát igazgatónak, 
Mandelló Viktort pedig cégjegyzővé.‖33

 

 

„ Egy kőszénbánya tőkeemelése.  

A Kazinci Kőszénbánya Részvénytársaság e hónap 22-én tartotta rendkívüli közgyű-
lését, amelyen elhatározták, hogy az eddigi egymillióhuszonkilencezer koronára rugó alaptő-
két négymilliókétszáznyolcvanhétezerhatszáz koronára emelik föl. Az új kibocsátású részvé-
nyeket a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság jegyezte és a befolyó összeget a 
királdí, sajószentpéteri és disznóshorváti bányák megszerzésére fogják fordítani. A közgyűlés 
azt is elhatározta, hogy a társulat cége ezentúl Borsodi Kőszénbányák Részvénytársasága 
lesz.‖ 

 

Magyarország bánya- és kohóipara éves összesítésből 

 

„… 2. A budapesti m. kir. bányakapitányság kerületében az 1910. év folyamán ado-

mányoztatott:  

a) barnaszénre:… 

A sajókazinczi kőszénbánya r.-t, nevére Sajó- kaza községben 222.205-07 m
2
.  

A borsodvidéki kőszénbánya r.-t. nevére (Kellert Márk és társai), Sajókaza községben 
135.349-2 m

2… 

A Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. nevére, Disznóshorváth községben 753.434'4m2… 

2. Barnaszénbányászat.  

Ezen bányászati ágazatnál – mint már fentebb említtetett – a vállalatok szaporodása 
mellett is a termelés csökkent, ami az ipari pangás mellett annak is tulajdonítható, hogy a 
piacz olcsó porosz szénnel árasztatott el és a kerületbeli szénbányák fogyasztási körzetébe eső 
gyárak egy része nyers petróleummal való fűtésre rendezkedett be. 

Munkáshiány egyelőre nem volt, mert a tárgyalt évben a szénmunkások száma az előző évhez 
képest növekedést mutat, és így a szén- termelés csökkenése ezen okra vissza nem vezethető.; 
mert még ha fel is tesszük, hogy selejtezett munkáselem állott rendelkezésre, ezzel szemben a 
széntermelés fokozását czélzó berendezkedésekkel a munkáshiány vagy a munkáserő gyengü-
lése pótolható lett volna… 

5. Sajószentpéteri bányamű. A tárgyi évben a sajószentpéteri és sajókápolnai határban 
több, szám szerint 15 kutató-fúrlyukat mélyítettek, melyek kettő kivételével kedvező 
eredménynyel jártak.  
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Az Alfréd-aknán úgy a déli főereszkében, valamint a VI. déli fővonalon folytatták a feltáráso-

kat s a fejtésre való előkészítéseket, valamint a lefejtést is.  

Az Erzsébet-aknán a VIII. fővonalat tovább hajtották s az ősz elején megkezdték a IX. fővonal 
kihajtását. A fővonalat, a dőlés irányában mérve a VIII. fővonaltól mintegy 400 méternyire 
telepítették, még pedig a fősikló északi és déli oldalán. A VIII. fővonal szénmezejébeti a fejtés-

re való előkészítést, valamint az előkészített pilléreknek a lefejtését is folytatták.  

Az 1909 évben bevezetett Eisenbeis-rendszerü réselőgép-berendezést nagyobbították és mű-
ködését a VI. déli fővonal területére is kiterjesztették úgy, hogy az év II-ik felében Alfréd-

aknán a feltárási és előkészítési munkahelyeken a réselést tisztán réselőgépekkel végezték. 

1910. 

Borsodi 

szénmedence 

összesen 

Létszám (fő) 5 359 

Termelés (t) 1 127 417 

(t/fő) 210,38 

Érték (K) 8 082 144 

(K/fő)  1 5808,14 

Szánár (K/t) 7,17 

 

Az 1910-es népszámlálási adatok, Sajószentpéterre vonatkozóan.34
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1911. év. 

 

Az év vége felé a Bányászati és Kohászati Lapokban egy összefoglaló cikk méltatja, 
Dr. Mádai Lajos tollából, „Borsodmegye kőszén- és vasércztermelésének jelentősége a nem-

zet gazdaságában‖ címen a térség bányászati dolgait.  

 

„ A legutóbbi évtizedek ipari fejlődése irányították a közgazdaság figyelmét azon szén-

telepek felé, a melyek a Sajó folyó völgyének jobb és baloldalán mintegy beágazzák Borsod- 

megyének északi és északnyugati területét.  

Míg Borsodmegye északi részében Rudóbánya, Felső- és Alsó-Telekes, Szuhogy és Szendrő 
községek határaiban feltárt vaskőtelepek már évszázadokkal ezelőtt ismeretesek voltak, addig 
a széntelepeknek még a múlt század 70-es évéig, még a hol ismeretesek voltak is, közgazdasá-
gi fontosságát tulajdonosaik csupán abban látták, hogy a közeli vidék melegítésére használták 
fel a szenet… 

A Sajó völgyében feltárt széntelepek között a Borsodi szénbányák r.-t. kezelésében lévő királdi 
szénbánya termeli minőség tekintetében a legértékesebb 
szenet. Gőzfejlesztőképessége 4 és 1/2 kg. Szagtalanul, 

salakmentesen és igen kevés hamu (4–6 %) hátrahagyá-
sával ég el. 

Míg ugyanezen társaság kezelésében lévő 
sajószentpéteri szénbányából feltárt szén elgőzölögtetési 
képessége már csak 4 kg. A királdi és a sajószentpéteri 
szénben, Schwackhöfer képlete szerint számítva, a kaló-
riák száma vegyelemezve: 

A budapesti m. kir. bányakapitányság kimutatása szerint a következő szén- és vasércz- 

bányák állottak Borsodmegye területén 1910. év végéig művelés alatt:  
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1. Diósgyőri m. kir. bányakincstár: Diósgyőr, miskolczi járás; Parasznya, Varbó, 
sajószentpéteri járás; Ormos puszta, szendrői járás. 

 

A m. kir. bányakincstár diósgyőri 
bányáinak termelése 

 

2. Borsodi szénbányák r.-t. (ezelőtt Magyar álta-

lános kőszénbánya r.-t.): Sajó-Szentpéter, szentpéteri 
járás; Királd, ózdi járás; Bóta, Mercse, ózdi járás; Sa-

jó-Kazincz, szentpéteri járás; Disznós-Horvát, szendrői 
járás.  

 

A borsodi széntermelés  
a kincstár bányáin kívül 

 

3. Ifj. Galán György Mucsony, szendrői járás.  

4. Kantner Adolf Szuha-Kálló, szendrői járás.  

5. Borsodvidéki kőszénbánya r.-t. Sajó-Kaza, 

szendrői járás.  

6. Faragó Elemér Szuhogy, szendrői járás.  

7. Kisházy Kálmán, Szuha-Kálló, szendrői já-
rás.  

8. Báró Radvánszky-féle kőszénbánya, bérlő Mandelló és társa, Sajó-Kaza, szendrői 
járás.  

9. Rimamurány-Salgótarjáui Vasmű R.-T. Jár-

dánháza, Csépány, Sajóvárkony, ózdi járás.  

10. Zólyomi János és társa Csépány, ózdi já-
rás…‖35

 

 

 

A borsodi teljes széntermelés  
 

Ismét felveti a cikk a vízi szállítás lehetőségét és össze 
is hasonlítja a vasúti szállítás költségeivel.36
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 A cikkben hivatkozás történik a Vízügyi és Hajózási Közlöny ez évi 1. és folytatólagos számaiban, „Benedek 
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Nézzük ezek után a sajószentpéteri bányákra vonatkozó leírásokat 1911. évre vonatkozóan! 

 

„… 3. A Borsodi szénbányák r.-t. sajószentpéteri bányaüzeme körében Kápolna kö-
zség határában az 1910. évben végzett kutató munkálatok kiegészítéseképen 8 újabb fúrólyuk 
lemélyítése határoztatott el, melyek közül tárgyalt évben 3 készült el; mindhárom az Alfréd-

aknai széntelepnek a jelenlegi művelésektől délre eső folytatása szondirozásra szolgált. A 
széntelepet mindegyiknél a várt mélységben megkapták, bár az átlagnál csekélyebb vastag-

ságban; de ezen körülmény, a mint az a régebbi fúrólyukak adatainak tekintetbe vételével is 
megállapítható, az újonnan telepített fúrólyukak mellett elhúzódó vetők befolyásának tulajdo-

nítható.  

Az Alfréd aknán a déli főereszkében és a VI-os fővonalon a feltárásokat folytatták. Utóbbi 
helyen az elővájási munkálatok is befejezést nyertek és megkezdődött a jelzett fővonal lefejté-
se.  

Az Alfréd- és Erzsebet-aknai összekötő vágattól északra fekvő, még érintetlen szénterület fel-

tárására tárgyalt év november havában egy új ereszke lett telepítve, melynek iránya a két vető 
által határolt területet középen ketté osztja úgy, hogy mindkét oldalt egyenlő fejtési mezők 
keletkeznek. Az ereszke a szénben diagonális irányban halad; iránya 1h

 3°; tervezett hossza 

mintegy 600 m., melyből tárgyalt évben mintegy 70 m.-t hajtottak ki.  

Erzsébet-aknán a VIII-as fővonali feltárások és fejtések tovább folytak, ellenben az előző év-

ben telepített IX. fővonal előrehajtása, tekintettel a széntelep rendkívüli vékonyságára, nem-

különben az ezen fővonal által megnyitandó területen várható, az Erzsébet-aknai sikló által 
már harántolt számos kisebb-nagyobb vetőre, be lett szűntetve. A fővonal egész hossza min-

tegy 200 m.-t tett ki; a széntelep mindvégig művelésre nem való, csekély vastagságú volt; a 
főte is laza, vállapos homokkőből állott, úgy, hogy annak biztosítása lényegesen megdrágítot-

ta az előrehajtást.  

Alfréd-aknán az összes feltárási és elővájási munkahelyeket az 1909. évben bevezetett 
Eisenbeiss-rendszerü réselőgépekkel hajtották előre, mely körülmény előnyösen befolyásolta 
a bányamű üzemét; különösen a nyári hónapok alatt volt ez érezhető, midőn kisebb munkás-

létszám mellett a fejtések szüneteltek s csupán az elővájási munkahelyek voltak üzemben. A 
munkások műszakonkénti teljesítménye lényegesen emelkedett. A VI-os fővonalon az elővájási 
munkahelyek megszűntével június havában a gépréselés a déli főereszkében az eddiginél na-

gyobb mértékben lett kifejlesztve. Tárgyalt év végén az északi főereszke telepítésével egyidejű-
leg az ott lévő munkahelyek gépréseléséhez szükséges csővezeték is a légaknánál lévő elága-

zástól kiindulva, felszereltetett.  

Az Alfréd-aknai déli főereszkében a dobos szállítóvitla végnélküli kötélszállításra alakíttatott 
át s annak hajtására egy 12 lóerős motor állíttatott fel. A motor hajtására szolgáló 150 Volt 

                                                                                                                                                                                     

vele egyenlő értékű 0,8 tonna salgótarjáni szénnek. Számításai szerint 1 tonna borsodi szén ára Tiszaújlakra 
vasúton szállítva 1310 fillér, míg vízen szállítva 1060 fillér, elméleti megtakarítás fuvardíjakon tonnánként 250 
fillér; 0,8 t. salgótarjáni szén ára ugyancsak Tiszaújlakra szállítva, vasúton 1183 fillér, Bánrévétől vízen szállítva 
1050 fillér, elméleti megtakarítás tehát a fuvardíjakon 0'8 tonnánként 133 fillért tenne ki. 
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feszültségű egyenáram vezetésére az Alfréd aknán levezetett páncélkábel szolgál. A motor és a 
kapcsolási részek zártak.  

A munkásviszonyok nem változtak; mint az előző évben, úgy tárgyalt évben is a nyári hóna-

pokban a munkások nagy része mezei munkával volt elfoglalva s így (a kolonizált munkásokat 

kivéve) azoknak csak csekély töredéke volt a bányaműnél munkában…‖37
 

 

Dr. Mádai Lajos térképe a borsodi bányákról. 

 

 

1911. 

Borsodi 

szénmedence 

összesen 

Létszám (fő) 4 684 

Termelés (t) 1 270 559  

(t/fő) 271,26 

Érték (K) 9 016 848 

(K/fő)  1 925,03 

Szánár (K/t) 7,10 

 

1912. év 
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„… 3. A Borsodi szénbányák részvénytársasága sajószentpéteri bányaüzeménél az 
1910. és 1911. évben Kápolna község határában végzett kutató munkálatok kiegészítéseképen 
5 fúrólyukat mélyítettek le az Alfréd-aknai telep további kiterjedésének megállapítása czél- 
jából, a mivel a kérdésben forgó területen a kutatás befejezést is nyert.  

Erzsébet-aknán a VIII-as fővonali feltárások elérték ezen bányamező természetes határát ké-
pező vetőt s így megkezdődött jelzett fővonal lefejtése. Ezzel kapcsolatban azonban tárgyalt év 
végén kutatás czéljából néhány ereszkét hajtottak ki a telepnek keleti irányban való fekvésé-
nek és vastagságának, illetve műrevalóságának megállapítására; s a mennyiben már a jelen-

legi feltárásokból megállapítható, egyes vetők közé ékelt teleprészek lefejtése remélhető.  

Alfréd-aknán a VI-os fővonalat teljesen lefejtették, nemkülönben a déli fősikló pillérét is min-

tegy 300 m. hosszban; légvezetés czéljából azonban a légsűrítőhöz vezető vágat, megfelelő 
biztonsági pillérek visszahagyásával, ideiglenesen megmaradt.  

Alfréd-aknán a feltárások az északi és déli főereszkére szorítkoztak. A déli főereszkében a 
fővonal elérte a természetes fejtési határt, s így annak előrehajtását beszüntették úgy, hogy a 
tárgyalt év második felében csupán e fővonal által megnyitott terület lefejtését előkészítő 
munkálatok maradtak még üzemben. Az északi főereszke 313 m. hosszúságot ért el. A szállítás 
lebonyolítására végnélküli kötélszállítóberendezést szereltek fel, melynek hajtására az ereszke 
fejénél villamos üzemű szállítógépet állítottak fel. A gép 15 lóerejű s a villamos motorral szíj-
transzmisszióval áll összeköttetésben. A 150 V. feszültségű áram vezetésére 2 x 70 mm

2
 ke-

resztszelvényű pánczélkábel szolgál, mely a külről az Alfréd-aknán át kerül a bányába. Az 
ereszke mélységének növekedésével időről-időre szükségessé vált a kötélszállítóberendezés 
alsó feszítőállomásának áthelyezése s ezzel egyidejűleg a kötél meghosszabbítása.  

Az ereszke előrehajtásánál kezdetben az összegyülemlő víz kiszivattyúzása csupán kézi szi-

vattyúval történt. Később az ereszke 210-ik méterében egy 2,5 lóerős 1500 fordulatszámmal 
bíró és 200 perczliter teljesítményű villamos üzemű czentrifugálszivattyút szereltek fel. Ehhez 

a 150 V. feszültségű áram vezetésére a szállítógép vezetékéből kiágazólag 2 x 115 mm
2
 ke-

resztszelvényű pánczélkábelt fektettek le. Tárgyalt év végén ezen szivattyút 70 m.-rel lejebb, 

egy ezen czélra készült megfelelő nagyságú zsomppal38
 ellátott kamrába helyezték át. A szi-

vattyú hajtására ekkor a nagyobb nyomómagasság miatt, a 2,5 lóerős mótor gyengének bizo-

nyult, s így ezt 6 lóerőteljesítményű motorral cserélték fel, mely azonban a kellő fordulatszám 
elérésére csak szíj transzmisszió közvetítésével volt összeköttetésbe hozható a szivattyúval.  

A munkásviszonyokat tárgyalt évben több körülmény kedvezőtlenül befolyásolta. Nevezetesen 
a nyári rendkívüli esős és hideg időjárás következtében a liptói toborzott munkások mezőgaz-

dasági munkájokat nem tudták idejekorán befejezni úgy, hogy a megelőző évekhez képest ősz-

szel egy teljes hónappal később állottak munkába. Továbbá az ősz folyamán beállott s a kül-

politikai viszonyokkal kapcsolatos katonai mozgósítási intézkedések, melyek folytonos nyugta-

lanságot okoztak a munkások körében, a toborzott munkások között sokakat arra bírtak, hogy 
a legnagyobb munka idején itthagyják a bányaművet. A katonai szolgálatra behívottak száma 
9, s a behívások következtében elvesztett műszakok összes száma 318.  
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 Vízgyűjtő vágat, amelynek nagysága a fakadó vízmennyiségtől és a beépített szivattyúk folyadékszállítási 
nagyságától függően számítható. A szivattyúkra megengedhető „szívómélység” figyelembe vételével kerül a 
szivattyúkamra szintje alá. 
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Fentemlített körülmények tárgyalt év folyamán a bányaműnek a termelést illetőleg érzékeny 
veszteséget okoztak, annyival is inkább, mert az előző évekhez képest kevésbbé érezhető 
waggonhiány miatt mintegy 60 munkással többet lehetett volna foglalkoztatni…‖39

 

 

Egy kis politikai, katonai kitérő, az előbb említett „mozgósítási‖ kérdés tisztázására! 
Annál is inkább, mivel a „nagy háború‖ ekkor már „kéznyújtásnyira‖, azaz csak két évre van 

tőlünk és bizonyíthatóan nem lett volna elég hozzá Ferenc Ferdinánd meggyilkolása, ha nem 

fegyverkezik a fél világ és nem gondolkodik csak háborúban… 

Ferenc József 1912. június 5-én szentesítette a véderőtörvényt. Az új törvény – többek közt – 

lehetővé tette az újonclétszám növelését, a fegyverzet modernizálását, a szakágak tevékenysé-
gének jobb kihasználását, és két évre csökkentette a tényleges katonai szolgálati időt.  

A Monarchia közös hadseregének békelétszáma 260 ezer főről 500 ezer főre, míg háborús 

létszáma 800 ezer főről 1.5 millióra emelkedett. A fegyverzet korszerűsítésével párhuzamosan 
a ruházat, az egyéni felszerelés, a szállítás, a hadvezetés és a hadseregszervezés is nagy átala-

kuláson ment keresztül. 

Ekkorra a nemzetközi helyzet is változott. Egész Európa titokban, vagy titkolva fegyverkezett. 

A háború kirobbanásához csak egy szikra kellett!!! 

A legzavarosabb helyzet ekkor a Balkánon volt. Oroszország sürgetésére Bulgária, Görögor-

szág és Szerbia szövetséget kötöttek Törökország ellen. Az események gyorsan pörögtek. 
Anglia és Franciaország tiltakozása ellenére 1912. szeptember 30-án a szövetségesek mozgó-
sították a haderejüket, majd október 18-án megtámadták a szultán birodalmát. A háborút már 
december 3-án fegyverszünet zárta le. 1913. május 30-án Londonban előzetes békeszerződést 
kötöttek. Szerbia még a háború alatt elfoglalta Albánia egy részét, melyet azonban ki kellett 
ürítenie a nagyhatalmak, így Magyarország-Ausztria követelésére. Szerbia így összefogott 
Görögországgal és Romániával, és egy újabb háborúban legyőzték Bulgáriát. A második 
összecsapás 1913. július 5-én kezdődött, és ez év augusztus 10-én aláírták a békeszerződést. 
Bulgária nagy területeket vesztett. 

Az 1912. évi szeptemberi balkáni mozgósítások lázba hozták a Monarchia hadvezetését is. 

Elrendelték a részleges mozgósítást is. Készen álltunk a Szerbia elleni támadásra, de szükség 
esetén az oroszok elleni harcra is. Németország viszont mindkét háború alatt a tárgyalóasztalt 
javasolta. A békeszerződésekben valóban megakadályozták alapvető követelésünket, Szerbia 

kijutását a tengerhez. A felvonulás során akadtak ugyan szervezési problémák, de alapvetően 
a tervek szerint zajlott le. A hadvezetés nagyon komoly fegyveres akcióként értékelte a tevé-
kenységet, ezért javasolta az uralkodónak egy, a mozgósítással kapcsolatos kitüntetés alapítá-
sát is.40

  Aztán erre a „nagyon komoly fegyveres akcióra‖ majd az 1914. évi szerbiai első had-

járat alaposan rácáfol!  

Borsodban ekkor már – 1910-től – a Borsodi Szénbányák Rt vezetése alapján történ-

nek itt a dolgok és ráadásul most már több bányaüzem koncentrációja ez a részvénytársulat, 
érdemes a többiekre is vetni egy pillantást! 
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„… 4. A Borsodi szénbányák részvénytársasága királdi bányaüzeménél tárgyalt évben 
a XII. déli sikló részbeni lefejtése megkezdetett s a fejtésre való előkészítések folytatást nyer-

tek.  

Az északi bányamező XVI-ik siklója végnélküli kötélszállításra rendeztetett be, s e siklóval 
feltárt bányamező fejtésre való előkészítése kezdetét vette.  

A vízemelés czéljára egy 2-2 percz-m
3
 teljesítőképességű villamos szivattyú és két darab 

Babcock-Wilcox-rendszerű, egyenként 219 m2
 fűtőfelületü gőzkazán építtetett be.  

5. A Borsodi szénbányák részvénytársasága disznóshorváti, rudolftelepi és máriatárói 
bányaüzemei körében az újabb feltárások az I. akna folytatásában attól keletre és nyugatra 
mozogtak, miáltal az Óremény-bányarész visszahagyott pillérei a fejtésre elő lettek készítve.  

A délnyugati mezőben egy mélyebben fekvő teleprész egy ereszke által feltáratott, itt a feltárás 
még folyamatban van.  

A Mária-táró északi mezejében a feltárások elérték a régi Kornélia-tárói fejtéseket.  

Ugyanitt az alsó telep alaposabb megvizsgálására fúrólyukak lettek lemélyítve.  

A bánya üzeme sokat szenvedett a munkáshiány miatt.  

A munkáshiányt elsősorban a barczika – ormospusztai vasútépítés okozta, mely nemcsak kül-

ső, hanem belső munkásokat is elvont a bányától. Másodsorban az Amerikába való kivándor-

lás is nagyobb mértékű volt, mint más években. Harmadsorban az abnormális kedvezőtlen 
időjárás folytán azon munkások, kik nyáron mezei munkára szoktak járni, augusztus második 
fele helyett csak október végével tértek vissza á bányamunkához.  

Az év vége felé katonai szolgálatra 11 ember lett behíva, kik a tárgyalt évben 205 műszakot 
mulasztottak.  

A meglévő munkáslétszámon kívül 150 embert tudott volna a bánya foglalkoztatni.  

A tárgyalt évben épült egy altiszti lakóház 4 altiszt részére, 2 munkáslakóház 12 család részé-
re és 2 tiszti vendégszoba, 2 munkáslaktanya 80 nőtlen munkás részére és egy hullakamra.  

6. A Borsodi szénbányák részvénytársasága sajókazinczi (herbolyai) bányaüzeménél 
az elmúlt  

1912. üzemi évben a feltárások a Sándor- és Géza-táróknak fúrásokkal már ismert mezőiben 
mozogtak.  

Az elmúlt évben nem fordult elő semmi olyan körülmény, mely az üzemre elősegítő  lett volna, 

míg gátló hatással volt a múlt évi nagy muukáshiány, mert a falusi munkások közül sokan 
Amerikába vándoroltak, s mert a múlt év folyamán megnyílt szomszédos új bányák, valamint 
a nagy mértékben megnagyobbodott Barczika-állomás vasúti üzeme nagyobb számmal elvett 
a bányaműtől munkásokat, úgyszintén a múlt évben építés alatt állott ormospusztai vasút is 
egész nyáron át e bányamű munkásai közül sokat foglalkoztatott. A Bars vármegye Fenyő- 

kosztolány községéből már évtized óta itt dolgozni szokott munkások nagy része a hozzájuk 
közelebb fekvő handlovai bányába jár, míg a nevezett község lakosainak azon része, kik most 
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is Kazinczra jönnek, a múlt évi rendkívüli időjárás folytán csak újév után jöttek vissza az 
előbbeni években szokásban volt október hónap helyett.  

A szomszédos falvakból időszaki megszakításokkal ugyan, de egyébként a bányatelepen állan-

dóan dolgozó munkások szintén 2 hónappal későbben tértek vissza munkába a múlt évi mos-

toha időjárás folytán, mert ők is csak későn tudták bevégezni felvállalt gazdasági munkájukat. 
Ezen munkásoknak egy része azonban vissza sem jött, mert a gazdaságban rohamosan fel-

emelkedett bérek őket visszatartották, a mennyiben ott is majdnem annyit keresnek, mint a 
bányákban. A múlt évben tehát a munkáshiány állandóan volt érezhető, s a munkáslétszámon 
felül még legalább 200 munkást tudtak volna foglalkoztatni.  

A külpolitikai viszonyok folytán e műtől 5 munkás lett múlt év november 26-án katonai szolgá-
lattételre behíva, kik a tárgyalt évben 400 műszakot vesztettek el…‖41

  

 

1912. 

Borsodi 

szénmedence 

összesen 

Létszám (fő) 4 634 

Termelés (t) 1 290 985  

(t/fő) 278,60 

Érték (K) 9 240 039 

(K/fő)  1 993,97 

Szánár (K/t) 7,16 

 

1913. év 

 

Már a háború előtt is voltak bányász bérmozgalmak. Részletesen leírjuk, mert ezeknek 

ismerete az okokra és az okozatokra is egyértelmű magyarázatokkal szolgának. 

 

„ A bányamunkások részéről kezdeményezett szociális mozgalom két helyen, úgymint 
Sajókazán és Sajószentpéteren volt munkabeszüntetés alakjában érezhető… 

A miskolczi bányabiztosság kerületében az 1913. év folyamán a sajókazai és sajószentpéteri 
bányaüzemeknél keletkeztek munkásmozgalmak.  

3. Sajókazán a munka megszüntetés 1913 április hó 23-tól április 28-ig tartott.  

A sztrájk jellegét tekintve csak részlegesnek indult, azonban a munkabeszüntetés 3-ik napján 
részint a fenyegetések okozta megfélemlítés, részint a megszűnt termelő munka miatt hiányzó 
munkaalkalom folytán egy napon át teljessé is válott, amennyiben ezen a napon az üzemveze-

tőség a kisegítő és közvetítő üzemágaknál sem tudta a segédszemélyzetet foglalkoztatni s így 
ezeknek munkát sem adhatott, minek következményeként a sztrájkolok egy része a munkahiány 
folytán kénytelenségből nem dolgozó munkások köréből került ki.  
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A sztrájk alkalmával felállított követelések részben az üzemvezetőség fegyelmi jogának meg-

szorítását czélozták, tehát hatalmi beavatkozás színezetével bírtak, részint a sztrájkot bérharcz 
jellegűvé is tették. A részleges sztrájk tulajdonképeni indító oka az üzemvezetőség által szigo-

rúbban alkalmazott csilletörlés volt, aminek alkalmazására azért volt szükség, mert az állan-

dóan növekvő súlykülönbözet és bérdifferencziák a vállalatnak naponként 400 koronára is 
felbecsülhető kárt okoztak.  

A csilletörlés mellőzésére vonatkozó követelés a munkaadó kezéből a fegyelmi jognak úgy-

szólván egyetlen fegyverét akarta kicsikarni; ugyanis e bányaműveknél pénzbüntetés alkalma-

zásban nincsen.  

A sztrájkolok bizalmi férfiai által megszabott követelések között szerepeltek olyanok is, ame-

lyek az ingyenes tüzelőszerek kedvezményére és a bányászati segédmunka magasabb díjazá-
sára vonatkozó tendencziájukkal bérjavítást czélozták s e ponton a sztrájk bérharcz jellegét is 
öltötte magára.  

A követelések 4-ik pontozatában a sztrájkolok a társpénztár leköszönt és régi bányaorvosának 
azonnali alkalmazását sürgették, aminek teljesítését a társpénztár nem vállalhatta, mert a volt 
bányaorvos a vállalattal, üzemvezetőséggel és társpénztárral szemben részben anyagi, rész-

ben morális vonatkozású peres igényeket támasztott, melyek miatt a társpénztár a régi bánya-

orvos újbóli alkalmaztatását nem vállalhatta volna anélkül, hogy magát az erkölcsi vereség-

nek, tekintélye megcsorbításának és a fegyelem megbontásának vádjával ne sújttassa.  

A követelések eme pontozatában a hatalmi kérdés felvetésének a nyomait is látni s nem való-
színűtlen az a vélekedés, hogy itt ismeretlen harmadik egyén befolyása is érvényesülhetett.  

A sztrájk időtartama összesen 4 és fél napra tehető; és ha azt tekintjük, hogy vajjon az ismer-

tetett követelések a munkaadó részéről mennyiben találtak teljesülésre, akkor ez a sztrájk az 
elért eredmény tekintetében a sikertelen sztrájkok közé sorozható, mert a támasztott követelé-
sek egyike sem teljesült, és a sztrájkolok a meggondolatlanul előidézett munkaviszály káros 
utóhatásait érezve, a munkabeszüntetéssel önként felhagytak s a rendes üzemi munkát békésen 
újból felvették.  

Hogy a munkásgyarmat és a község közötti tetemesebb és elszigetelő távolság daczára és a 
karhatalom erejébe vetett, biztonságos érzések mellett is a részleges sztrájk extensiv jelleget 

ölthetett, az a terror és solidáritás erőkomponenseiből származó suggestiv hatások következ-

ménye volt; míg a sztrájk intensivitásának és az ezt élesztgető anyagi és erkölcsi erőforrások-

nak rohamos kimerülése abban leli magyarázatát, hogy a sztrájkot megelőző, második napon 
volt az előző havi bérfizetés napja s a falu jellegzetes szórakozó helyei (korcsmák, czirkusz, 
körhinta stb.) bőséges alkalmat adtak a poharak közötti, testvéries szervezkedésre; amint pe-

dig a könnyelműen költekező munkásnép csekélyke pénze elfogyott s a vígadozás lokalításai és 
alkalmai is bezárultak, annál gyorsabb progressióban tért vissza a józan észretérés és a 
czéltalanul elfecsérelt munkaidő- és munkabérveszteségek töprenkedő értékelése.  

A sztrájknak huzamosabb ideig biztos alapja úgy sem lehetett volna, mert a szezonhoz kötött 
és forszírozott széntermelő munka időszakán a bányavállalat már túlesett s a meglévő készle-

tekből s a redukált munkaerővel a bányaüzem minden nagyobb nehézség nélkül már előzőleg 
és a kellő időben gondoskodott arról, hogy a fogyasztó piacz sürgősebb és halasztást nem 
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tűrő szükségleteit kielégítse s az üzem egy váratlan vis major szülte meglepetés esetén is telje-

síthesse kötelezettségeit.  

Így tehát a bányavállalat a szorongató helyzet erkölcsi és anyagi presszióját alig. érezte meg.  

Hogy a munka újbóli felvétele alkalmából 16 munkás szabályszerű 14 napi felmondással lekö-
szönt, ez sem tekinthető a sztrájk következményének, mert e gazdasági foglalkozást is űző 
munkásokban az ismét visszatérő, periodikus, mezőgazdasági munka halaszthatlan szüksége 
ébresztette fel a vissza nem térésnek és a munkaviszony feltétel nélküli, törvényes felbontásá-
nak a szándékát.  

Az e sztrájkra vonatkozó érdekesebb adatok a következők:  

A sztrájk előtt összesen 331 munkás volt alkalmazva, ebből a számból sztrájkba lépett 196, 
kénytelenségből nem dolgozott 123. A sztrájkolók által elvesztett munkanapok száma 458; a 
kénytelenségből nem dolgozók elvesztettek 234 munkanapot. A sztrájkolók által a sztrájk fo-

lyamán elvesztett keresmény összege 2748 korona; a kénytelenségből nem dolgozók elvesztett 
keresménye 312 korona 80 fillér.  

A sztrájk tulajdonképeni oka a hiányosan rakott csillék törlése volt: a sztrájk folyamán a 
sztrájkolók a következő követelésekkel állottak elő:  

1. a csilletörlés beszüntetése,  

2. ingyen urasági szén kiszolgáltatása,  

3. méterszakmánynál talputánvétel esetén külön díjazás,  

4. a társpénztár kezelőorvosául a volt régi -és önként lemondott bányaorvosnak (sajókazai 
körorvosnak) megválasztása,  

5. mindezt a vállalat tulajdonosa írásban és személyesen is erősítse meg.  

A sztrájk azonban sikerrel nem járt, mert e követelések egyike sem teljesült.  

A sztrájkolók pénzbeli segélyt tudomás szerint senkitől sem kaptak. Vasárnap bérfizetés hétfőn 
pedig élelmi és pénzbeli előlegosztás volt s így segítségre sem szorultak, mert egyébként is 
valamennyien telkes gazdák.  

A sztrájkból kifolyólag Virág Mihály vájár ellen életveszélyes fenyegetés miatt bűnvádi eljá-
rás indíttatott meg.  

4. A sajószentpéteri sztrájk 1913. évi november hó 3-tól november hó 6-ig folyt le.  

A sztrájk indító oka az volt, hogy a téli termelőszezonra visszatért liptói bányamunkásoknak 
szakmányemelésre vonatkozó követeléseit a bányagondnokság nem teljesítette.  

A szakmányemelésre vonatkozó követelést már csak azért sem ismerte el a bányagondnokság 
jogosnak, mert a csillék után járó szénszakmánynak 1 koronáról 1 korona 10 fillérre leendő 
felemelését olyan fejtésekben követelték a sztrájkba lépett munkások, ahol a munkahely teljes 
egészében széntelepben haladt, s mert a műszakonkénti átlagos vájárkereset a fennálló szak-

mánybérek mellett is 5 kor. 80 fill.-t tett ki, sőt egyes munkáscsapatok 8 koronát is kerestek.  
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A munkások e bérmozgalma csak kísérletezés volt, mert a sajószentpéteri üzem vezetésében 

beállott személyi változást akarták felhasználni az újabb bérjavítás kierőltetésére, s amikor a 
sztrájkba lépett 80 munkás azt látta, hogy kívánságuk az üzemvezetőség merev ellenállásán 
megtörik, 11 ember kivételével munkába állottak.  

A 11 munkás is a társaikkal történt összekülönbözés miatt távozott el; közülök később 5 vissza 
is tért.  

A sztrájk előtt alkalmazva volt összesen 382 férfimunkás, ezek közül sztrájkba lépett 80, kény-

telenségből nem dolgozott 8.  

A sztrájkolók elvesztettek 240 munkanapot, a kénytelenségből nem dolgozók 24-et; összes 
bérvesztesség 1440 K…‖42

 

 

A borsodi szénbányák már a „nagy háború‖ előtt is súlyos munkaerőhiánnyal küzdöt-

tek. Ennek több összetevője is volt. Egyrészt időjárási okai a „kétlaki‖ mezőgazdasági és bá-
nyászati foglalkozású munkásság miatt, másrészt a balkáni, politikai-katonai előcsatározások 

mozgósítási vonzatai. Aki elolvasta az előzőeket, és a következőket is, az láthatja, hogy az 
időszakosan jobban fizető egyéb munkák is elvontak sok embert…  

Egy számunkra igen sajnálatos hír. Az előző év értékelése mindig a következő év utolsó lap-

számában jelent meg. 

 

„ Hazai hírek.  

Magyarország bánya- és kohóipara czím alatt, Wahlner Aladár ministeri tanácsos úr 
feldolgozásában, évről-évre megjelenésre kerülő s lapunk minden évi 24 ik számának főtar-

talmát képező terjedelmes közlemény ez évben a választmány által kötelességünkké tett taka-

rékoskodás okából egyrészt, – másrészt pedig nyomdatechnikai okokból, ez évben, nagy saj-

nálatunkra, nem jelenhetett meg. Minden igyekezettel azon leszünk azonban, hogy Wahlner 
Aladár ministeri tanácsos úr ezen, egész olvasóközönségünket igen érdeklő, megszokott és 
nélkülözhetetlen, évről-évre várva várt munkáját – a mint a viszonyok azt megengedik – a 

legsürgősebben megjelentessük.  

Budapest, 1914 deczember 13-án.  

A szerkesztőség‖43
. 

 

Mindezek ellenére 1915-ben csak közreadták ismét az adatokat, így az 1913. évet is! 

1913-ra vonatkozó adalékok a sajószentpéteri bányák művelésére. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1915 (48. évfolyam, 1-24. szám)1915-06-15 / 12. szám 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1914 (47. évfolyam, 1-24. szám)1914-12-15 / 24. szám 
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„… Sajószentpéteri bányaüzem: Az 1913 év folyamán Erzsébet-aknán a VIII. fővonali 
pillérek lefejtését folytatták. Ezen fővonaltól keleti irányban kihajtott ereszkék mezejét szintén 
fejtés alá vették.  

Az Alfréd- és Erzsébet-aknát összekötő siklóból a VIII. és IX. fővonal között déli és északi 
irányban új osztó fővonalat telepítettek, mellyel a VIII. fővonal alatt fekvő s vetők által hatá-
rolt teleprészeket tárták fel.  

Alfréd-aknán a fejtések tárgyát a déli fősikló pillérének még hátralevő része s a déli ereszke 
legtávolabbi, a II. számú fejtési siklótól délre fekvő mezeje képezte.  

Az északi főereszke irányát a 480-ik méterben egy vető keresztezte, mely a további kihajtást 
megakadályozta. így a tárgyalt évben az ereszke végleges vízemelési gépberendezését is elhe-

lyezték, mely egy 24 HP-s 300 V. feszültségű motorból s az evvel direkt kapcsolt 1500 

perczliter teljesítményű czentrifugál szivattyúból áll. Ugyanakkor a fenti ereszkében a szállí-
tógép 15 HP-s 150 V. feszültségű motorát egy 16 HP-s 300 V-os mótorral cserélték föl, mivel 
úgy a szivattyúhoz, mint a szállítógéphez ugyanaz a pánczélkábel vezet.  

A déli ereszke vízemelési berendezésénél is történt változás, amennyiben ide az északi 
ereszkében időközben felszabadult kisebb teljesítményű szivattyút helyezték át.  

A munkáshiány a tárgyalt évben az előző évhez hasonló rossz időjárás miatt még fokozottabb 
mértékben volt érezhető. A liptói toborzott munkások ősszel csak október hóban jelentkeztek 
munkára. A környékbeli falvak munkásai szintén csak késő ősszel tértek vissza.  

A katonai szolgálatra behívottak száma 11, a behívások következtében elvesztett műszakok 
száma 396.  

A bányamű tárgyalt évben kb. 40 – 50 munkással tudott volna többet foglalkoztatni…‖44
 

Néhány baleset ezekből az időkből. 

 

„… A Borsodi szénbányák részvénytársasága sajószentpéteri Alíréd-aknájában Antal 
László vonatkísérő fiú, a saját vigyázatlansága folytán aczetiléngáz-robbanása következtében 
sérült meg súlyosan.  

Antal László az Alfréd-aknán beszállva, egy doboz karbidot vitt magával. A rakodón kiszállva, 
a dobozt felakasztani akarta, de az leesett, miközben fedele kinyílott és a karbid egy része a 
vízcsorgásba ömlött. Ezen a helyen 1,8 m magasságban egy égő lámpa lógott, de meg az An-

tal lámpája is égett s így a mikor Antal a menekülés helyett a doboz fedelét keresgélte, a kifej-

lődődött gáz az égő lámpáktól felrobbant s Antal László arczát és jobb karját megégette…‖ 

„… A Borsodi szénbányák részvénytársasága sajószentpéteri Alfréd-aknájában Darai 
János vájár és Zajacz Antal csillés egy csillének lejtőspályán való lebocsátásakor, 1913. évi 
márczius hó 15-én saját vigyázatlanságuk folytán súlyosan megsérültek oly módon, hogy a 
pályáról kizökkent és be nem fékezett csille felső pereme kezeiket az alacsony vágat főtéjéhez 
nyomta…‖ 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1915 (48. évfolyam, 1-24. szám)1915-06-15 / 12. szám 
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„… A Borsodi szénbányák részvénytársasága sajószentpéteri bányaművében 1913. 
évben november hó 29-én főteomlás folytam Mlintsek János vájár, halálosan és Mrázik And-

rásul, vájár könnyen sérült meg.  

A baleset az Alfréd aknában, ennek déli fejtési mezejében, a déli fóereszke 11-ik fejtési sikló-
jától délre eső részben, a 21-es sz. munkahelyen történt.  

A fejtőpászta tetején rejtőzködött nagyobb meddő tömeg csákánnyal nem volt lefejthető s 
Mlintsek János és Mrázik András vájár, a meddő alátámasztásához fogtak.  

A biztosító ácsolatok csaknem teljesen fel voltak már állítva s Mlintsek az utolsó támfának a 

gyámlyukat készítette, míg Mrázik András a másik oldalon a már felállított támfára rálapolt 
süvegfát tartotta, a mikor a tetőtől leszakadt egy, a kopogtatás révén eléggé fel nem ismerhe-

tő, körülbelül 8–10 q súlyú kőzettömeg, mely Mlintseket agyonnyomta, míg Mrázikot jobb 
karján és vállán könnyen megsértette.  

A nyomozat során megállapíttatott, hogy a leomlott tömeg felső érintkező lapja szintes fekvé-
sű, zsíros tapintatú, csuszamlási felület volt, melynek jelenlétét, tekintve a leomlott réteg nagy 
kiterjedését, tetemes vastagságát, tömör összefüggését és hézagmentes odafekvését, előre ész-

revenni nem lehetett…‖45
 

 

1912. 

Borsodi 

szénmedence 

összesen 

Létszám (fő) 4 960 

Termelés (t) 1 291 000  

(t/fő) 260,30 

Érték (K) 9 852 010 

(K/fő)  1 986,29 

Szánár (K/t) 7,63 

 

A MÁK Rt. és a Borsodi Szénbányák Rt a kitermelés mellett igen nagy gondot fordított a kuta-

tásra és a feltárásra is.  

1913-ban a Borsodi Szénbányák Rt a sajószentpéteri terület bővítésére 14 adományozott bá-
nyatelket nyer, 86 bányamértékben,46

 4 384 603 m
2
 összterületen.47

 Ezt, ha egyszerűen egy 
négyzetnek tekintjük, akkor 2 094 x 2 094 m-es terület, de természetesen nem négyzet, hanem 
egy tagolt terület.  

A kelet-borsodi térségben a XX. század elején a következő táblázat szerinti kutatófúrásokat 
végezték el.48
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1915 (48. évfolyam, 1-24. szám)1915-06-15 / 12. szám 
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 Bányamérték egy meghatározott terjedelemmel bíró terület, melynél kisebbet a bányavállalkozónak nem ado-

mányoznak. A bányamérték nagysága az ország különböző részeiben különböző. Selmec- és Körmöcbánya vi-

dékén egy bányamérték = 12 544° = 45 116,4 m
2
, határai függőlegesen terjednek a föld belsejébe. Szomolnok 

vidékén egy bányamérték = 1088
o
. (Pallas nagylexikona) 

47
 Magyar Bányakalauz, 1914. (A borsodi Szénbányák Rt ekkor Királdon nem bővít ilyen mértékben, de 

Sajókazincon és Rudolftelepen is a Sajószentpéterihez hasonló nagyságban!) 
48

 Dr Juhász András adatai. 
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A MÁK és a Borsodi Szénbányák Rt feltárt új szénterületei 
 

Ennek köszönhető, hogy amikor 1917-ben az Alfréd bánya kimerült, már megépült a később 
I. akna néven ismert lejtősakna (1914. február 4.) és később majd a II. akna is. Ez lesz a 

sajószentpéteri szénbányászat új központja, és innen folytatták a termelést. 

Ennek az aknának a helyét is megpróbáljuk majd a későbbiekben meghatározni, mert ez sem 
közismert. Számos munkában a helye pontatlanul van leírva, vagy egyenesen tévesen! 

Lesz aztán majd még természetesen II. akna is (Újakna, Újtelep),49
 amely1945 után is bőven 

üzemben volt.50
 

 

 

Papp Károly dr. m. kir. osztálygeológus a XI. és XII. nemzetközi geológiai kongresszusok 

számára készített összeállítást a hazai vasérc és kőszénkészletekről. A vasérckészletről szóló 
összeállítás 1910-ben Stockholmban, „Die im ungarischen Staatsgebietevorhandenen 

Eisenerzvorrate‖ címen a „The iron ore resources of the World‖ nagy munkának az I. köte-

tében, a 175–295. oldalakon, 24 ábrával és a 18. táblával illusztrálva. Míg a kőszénkészletről 
szóló vázlat „Les ressources houilléres de la Hongrie‖ címen a „The coal resources of the 

World‖ gyűjteményes munka III. kötetében a 961 – 1012. oldalon 1 ábrával és a 36. tábla 

melléklettel ellátva (Toronto, Kanada 1913.) jelent meg.
51

 

                                                           
49

 Ezek az elnevezések, hogy Újakna, Újtelep a ma is létező II. aknai lakótelephez kötődnek. Nézetem szerint 
azonban már az 1914-ben mélyítés alatt levő I. akna kapcsán is ezek szerepeltek, hiszen ez volt az „újakna”… 
50

 A termelést 1965-ben állították le, utána tanbányaként működött. 
51

 Papp Károly Dr: A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete. M. Kir. Földtani Intézet, 1915. Mindkét 
munka kidolgozásában a nemzetközi bizottságok megállapodásait kellett követni, s innét van ezeknek tömör és 
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Ebben természetesen a Borsodi Szénbányák Rt bányái is említve vannak. 

 

„… 2. A Borsodi Szénbányák Részvénytársaság sajóvölgyi bányái (233. ábra). 

a) Di s z n ó s h o r v á t községben Sárkány Kornél már 1879-ben feltárta a 
miocénszéntelepet, azonban üzembe csak 1883-ban vette a Kornélia bányát. Jelenleg a Ru-

dolf-telepen az I. és II. sz. lejtősaknával művelik. 

A szén miocénkorú, a felső telep két méter vastag, az ú. n. alsó telep,amely 40 méterrel fekszik 
a felső telep alatt, 2*5 m vastag. Kezdetben csak a felső telepen folyt bányászkodás, az alsó 
telep még ma sincs feltárva. 

A felső telep közvetlenül zöldes, meglehetős puha agyagon fekszik, vetők által sokszorosan 
zavart kúpok közt és medencében települt; ennélfogva a csapás és dűlés iránya nagyon is vál-

tozik. A vetődések gyakoriak és irányuk rendesen a szén vállapjaival azonos. A közvetlen fedüt 
erős, apró congeriákból álló réteg alkotja, amely 15 cm s itt-ott 1*5 méter vastag és nagy 

darabokban törik. A szén elemzése a következő: 

40 % szén, 3 % hidrogén, 13*10 % oxigén és nitrogén, 22–25 % nedvesség, 12–18% hamu, 

1*5–3% égethető kén; hőhatálya 3,400–3,800 kalória. A szén sötétbarnaszínű, törése 
vállapos, karca vöröses barna, hosszú lánggal ég. A bányanedvességet hamar elveszti s ilyen-

kor erősen széttöredezik, szobafűtésre s ipari célokra jól használható (E osztály). 

Eddigelé, 1883-tól 1910-ig termeltek 620,348 tonnát. 1910. évi termelés 153,380 tonna .A 

bányászatilag feltárt 5.489,588 m2
 területen: 

A) ténylegesen feltárt készlet ....................    983,600  tonna, 

    fúrásokkal megállapítva .................... 7.200,000   » 

             Összesen............  8.183,600   tonna. 

B) Azonkívül 10 km2
 területen valószínű  18.000,000   » 

C) A remélhető készlet csekély. 

 

b) S a j ó s z e n t p é t e r széntelepei szintén felső mediterrán, azaz középmiocén ko-

rúak. Itt is két telep van, s fedüje mind a két telepnek homokos márga, helyenkint 
ostreapadokkal; a fekü ugyancsak homokos márga, az alsó telep alatt zöldes színbe menve át. 
A két telepnek egymás feletti távolsága 80–90 méter, átlagos dűlésük 8–5° között ingadozik; 
csapásuk É—D és ÉKÉ—DNyD között változik. A dűlés keleti, illetőleg KDK-i irányú. Az I. 
telep (felső) 0*70–1 méter, a II. telep 1–1*5 méter vastag. Van még egy III-ik, bányászatra 
nem érdemes telep is (1*2 méter vastag) a II. alatt 120 méter mélyen. 

Bányászata 1891-ben kezdődött egy függélyes és egy lejtős aknával. 1910-ben a 

sajószentpéteri és sajókápolnai határban 15 kutatófúrást mélyesztettek, amelyek kettő kivéte-

                                                                                                                                                                                     

csaknem vázlatszerű szövege. Minthogy jelen munka a külföldön régebben megjelent értekezéseknek eredetije, 
azért összehasonlító adatai az 1907, illetőleg az 1910. évekre vonatkoznak. 
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lével mind megütötték a barnaszenet. A sajókápolnai határ közelében fekvő szénterületet egy 
lejtősaknával megnyitották. Az akna 176 m.-ben érte el a szenet. 

A szén összetétele: 44*75 % C, 8*41 % H, 18*67 % O, 27*05 % nedvesség, 9*08 % 

hamu, 1*32 % égethető kén, 0*77 % nitrogén, fűtőértéke 3,500–4,000. A szén barnásszínű, 
fanemű, rostos szövettel (E osztály). 

Az 1910. évi termelés ...............................    112,138  tonna 

Az 1891. óta kitermelve ...........................    2.012,890  » 

A) 4.511,430 m
2
 adom.[ányozott] területen feltárt    89,418  » 

B) 4.500,000 m
2
 területen fúrásokkal . . .    4.500,000  » 

C) A lehetséges készlet ezenfelül mérsékelt. 

 

c) Sa j ó k a z i n c o n 1897 óta bányászkodnak, de a nagyobb üzemet csak nemrégen 
űzi a Borsodi Szénbányák Részvénytársaság, amióta a Herbolya bányatelepet a Kazinci Bá-
nyatársulattól megvette. 

A széntelepek szintén felsőmediterrán korúak és váltakozó kékes, zöldes, homok- és 
márgarétegek közé települtek, amelyekben elszórva kövületpadok, 0*5–1*5 méter osztrigás 
padok is vannak. Az I. telep 1*1–1*2 méter, a II-ik 0*65–0*75 méter s a III. telep 1*3–1*6 

méter vastag. A telepek csapása észak-déli, de helyenkint rendetlen, egy-egy helyen félkö-
penyszerű településre mutat. A dűlés változó szöggel lapos és kelet felé irányul. 

Észak-déli irányú vetők gyakoriak s erősen megzavarják a telep fekvését; a vetők kö-
zötti lapok dél felé billennek, úgy, hogy ennek következtében a dűlés délkeletivé, sőt egészen 
délivé is válik. Az I. telep alatt 34 méter mélyen van a II. telep és a II. alatt 100 méter mélyen 
a III. telep. Jelenleg a Géza-táróban a Losonczy siklóval feltárt részt fejtik. 

A szén összetétele 40–44 % carbon, 3 % hidrogén, 14*16 % oxigén és nitrogén, 18–25 

% nedvesség, 16–18 % hamu, 1*3–3 % égethető kén, hőfejlesztő képessége 3,600–4,000. 

Barnásfekete színű, fanemű, rostos szövettel bíró szén, a levegőn hamar töredezik, hosszú 
lánggal ég. Házi tüzelésre, ipari célokra s generátorgáz-fejlesztésre igen alkalmas. Az E osz-

tályba tartozik. 

Az 1910. évi termelés ................................  117,900  tonna 

1897 óta kitermeltek az 1910. évig..........  1.310,425  » 

A) 3.864,117 m
2
 területen feltárva............  402,300  » 

B) 17.525,000 m
2
 területen megfúrva…..  21.900,000  » 

C) A remélhető készlet mérsékelt. 

 

d) A ki r á l d i  barnaszénbányászat alapját 1891-ben Királdi Herz Zsigmond  vetette 

meg (233. ábra.) 
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A felsőmediterrán emeletben három széntelep van, az I. egy m, a II. két m és a III. telep 2*50 
méter vastag. A felső I. telep fedője osztrigákat tartalmazó homokos pala; a II. telep fedője 
cardium, mytilus és cerithiumtartalmú homokos pala s feküje kékes agyag. Az I. és II. telep 
30–45 méter közben van egymástól és közben, sajnos, vízben dús homokréteg, amely sok 

bajt'okoz a bányának. A telepek átlagosan 5–6° dűlést mutatnak.  

Úgy a csapás, mint a dűlés irányában hullámok vannak s emellett a vetődések is gya-

koriak. Jelenleg csak a II. telepet művelik és pedig tárnákkal. Legújabban a II. telepről hajtott 
függélyes kutató feltörés 37 m. magasságban megütötte az I. telepet. 

Összetétele: 45–50 % szén, 3*4 % hidrogén, 16–18 % oxigén és nitrogén, 16–22 % 

nedvesség, 14–16 % hamu. 0*7–1*5 % égethető kén. Fűtőereje 3,800–4,200 kalória. Színe 
fekete, karca barna s törése kagylós. Szoba-, kazánfűtésre s generátoroknak egyaránt alkal-

mas. A királdi szén  még a D osztály 2. csoportjába sorozható. 

Az évi széntermelés 1910-ben....................   77,556   tonna 

1891-től 1910-ig termeltek..........................  2.536,365  tonnát 

A) 812,095 m
2
 területen fel van tárva ..   1.464,400  » 

B) 11.800,000 m
2
 területen fúrásokkal...   20.504,000  » 

G) A várható készlet mérsékelt 
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Kinagyítva az előző térkép sajószentpéteri részlete 

 

Ugyanerre a forrásra hivatkozva
52
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 200 éves a Borsodi Szénbányászat 
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Jól látszik, hogy az alacskai völgyben levő Erzsébet bányai területek együtt vannak ábrázolva 
az Alfréd aknai területekkel, illetve az attól már DNy felé eső I. és II. aknai területek egy ré-
szével is. 

Néhány adat a hivatkozott könyvből. 
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1914. év. 

 

Ez az év nagy jelentőségű a sajószentpéteri szénbányászat életében. A korábban leírt 
szénkutatások, mezőbővítés és a korábban elkezdett „Újakna‖ mélyítés 1914. február 4-re 

elkészült. 

A következő fejezetben majd pontosan meghatározzuk az I. akna helyét és a majdani II. ak-

náét is. 

A Magyar Általános Kőszénbányák Rt és a Borsodi Szénbányák Rt ezzel teljesen áthe-

lyezi – a lefejtések és a zavart területek miatt, – a sajószentpéteri szénbányászatot a 

„sajókápolnai határba‖, és amint láttuk, itt egymást követően, két jelentős lejtősaknát is mé-
lyített. A bánya külszíni létesítményei is megépültek, bányakolóniát építettek a munkások egy 
részének, önálló, felsővezetékes, villamos vontatású külszíni bányavasúttal kötötték be az „Új-

telepet‖ az Alfréd bányai szénrakodóhoz… 

Ilyen módon amikor a régi Alfréd bányai telephelyen bevégezték a bányászati fejtéseket, itt 
csak a rakodó maradt meg, mert idáig vezetett a MÁV normál nyomtávú iparvágánya. E rako-

dó fogadni tudta tehát az I. és II. aknák szenét, de az Erzsébet bányai szenet is. 

Az I. akna az 1910-es évek második felére a meghatározó széntermelő helye lett Sajószentpé-
ternek.  

A II. akna a háború miatt csak lassan épült és ezért befejezése is eltolódott. Igazából majd 
csak a háború után lép a termelésbe. 

Nem véletlen tehát, hogy „Újbánya, „Újtelep‖ neveken emlegették ezeket! 

 

Bányanyitás Sajószentpéteren53
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 Svábok, cipszerek, bulénerek a Sajó-völgyben. (E könyvben a kép sajószentpéteri bányanyitásra utal. Hadobás 
Sándor egy más könyvében edelényi bányászokként szerepelnek…) 
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Cserje alj és tető54
 

 

Az Alfréd-bányatelek fektetési térképe, ha jól megnézzük, akkor az Alfréd bánya dél-felé való 
mezőbővítése.  

Itt található a kataszteri térképeken is jelölt Cseralja, ahol aztán az „Újakna‖ az I. és majd a 
II. akna is létesül. Az aknák pontos helyéről az ezt meghatározó fejezetben van szó. 

Az I. akna 1914. február 4-re lett kész. A lejtősakna helye igen szerencsés volt, benne alig 
volt víz, az innen kihajtott vágatok eleinte alig igényeltek fenntartási munkákat.  
                                                                                                                                                                                     

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/sajoszentpeter/a_sajoszentpeteri_

nemet_kisebbseg_tortenete/002_svabok_cipszerek.htm 
54

 Habsburg Birodalom Kataszteri térképek XIX. század  

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/sajoszentpeter/a_sajoszentpeteri_nemet_kisebbseg_tortenete/002_svabok_cipszerek.htm
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/sajoszentpeter/a_sajoszentpeteri_nemet_kisebbseg_tortenete/002_svabok_cipszerek.htm
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A fejlesztések ütemesen történtek, de jelentős pénzeszközöket igényelte. A Borsodi Szénbá-
nyák Rt a MÁK-tól 500 000 korona kölcsönt vett fel, amelyből az új lejtősaknákra az innen 
történő feltárásokra 495 150 koronát költöttek el. 

 A Sajószentpéter I. akna által művelt szénterület, az 1915. évi kezdettől fogva, 1934-re 

fogyott el.  

Vele párhuzamosan termelt az 1916-ban elkezdett Sajószentpéter II. akna. Ennek igazi terme-

lésbe lépése csak az első világháború után történt meg. Viszont ez az akna 1965-ig üzemben 
volt, majd egy időre tanbánya lett. 

 

A világháború rendesen bezavart az itteni szénbányászatban is. A szénre óriási szükség volt! 
Viszont több száz bányász ment katonának a különböző csapatokhoz. Ezt pótlólagos lét-

számmal, felmentésekkel, de a termelés fokozásával is próbálták kompenzálni. 

 

 

Alfréd-bányatelek „fektetési” térképe 55 
 

„ Új bányaadományozások.  

I. A borsodi szénbányák részvénytársasága a miskolczi m. kir. bányabiztosságnál Bor-

sód vármegye sajószentpéteri járásában, Sajószentpéter községben eszközölt barnaszénfeltá-
rásra egy kettős és két egyszerű bányamértékü «Laura» védőnevű bányateleknek s két határ-

köznek adományozását kérte. Ebben az ügyben a befejező adományozási tárgyalás a f. é. má-
jus hó 14-én tartatott meg.  
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 200 éves a borsodi szénbányászat, 1786-1986. 
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II. Ugyancsak a fenti czég Borsod vármegye sajószentpéteri járásában Sajókazincz, 
Barczika és Sajóivánka. községek határában bemutatott barnaszénfeltárásra a miskolczi m. 
kir. bányabiztosságnál egy négy kettős bányamértékből álló «Lajos» és «Béla» védő- nevű 
bányateleknek adományozását kérte, a melyek tárgyában az adományozási végtárgyalás a f. 
é. május hó 28-án tartatott meg.  

III. Ifj. Gálán György mucsonyi lakos, Borsod vármegye edelényi járásában Mucsony 
község területén, a Nagypart, Cseresalja és Tatárka nevű határrészben, barnaszénfeltárásra a 
miskolczi m. kir. bányabiztosságnál négy kettős bányamértékből álló és «Kossuth Lajos» 
védőnevü bányateleknek s három határköznek adományozását kérte, a melynek bányajárási 
tárgyalása és befejező, adományozási végtárgyalása együttesen a f. é. márczius hó 10-én tar-

tatott meg. (Hl.)‖56
 

 

Az előzőek már bemutattuk, hogy az Alfréd-akna déli irányban eléri azt a határt, ahonnan már 
nem lesz érdemes a föld alatt szenet szállítani. Jöttek is a korábbról szóló hírek a mezőbővítési 
kutatásokról, most pedig az „Újakna‖ telepítéséről. 

Aztán itt a háború, amelyről az elején sokan úgy gondolják, hogy rövid, egyszerű és dicsősé-
ges lesz… 

 

„… b) A sojószentpéteri bányaműnél a tárgyalt évnek legkiemelkedőbb mozzanata 
volt, hogy a sajókápolnai határ közelében fekvő szénterületet egy lejtősaknával megnyitották.  

Az akna a 176. méterben érte el a szenet, mire északi és déli irányban csapásszerinti feltáró 
folyosókat s légpárhuzamokat telepítettek, a lejtősakna pedig a széntelepen tovább haladt.  

A mélyítés tartamára ideiglenesen egy gőzvitlát s egy 34 m2
 fűtőfelületű Höcket- féle gőzka-

zánt állítottak fel, a bányában pedig egy 250 perczliter teljesítményű gőzszivattyút helyeztek 
el.  

Az új bányát a régi Alfréd-aknai rakodóval és osztályozóval egy 1700 m. hosszú, egyenes irá-
nyú, egyelőre lóüzemű, de később villamos üzeműre tervezett keskenyvágányú külvasút köti 
össze.  

A lejtősakna közelében elkészült egy kezelési épület (iroda, rendelő és raktárhelyiség) és négy 
darab hat lakásos munkásház épület a hozzátartozó melléképületekkel.  

A lejtősaknához tartozó légakna mélyítés alatt volt.  

A régi telepen az Erzsébet-aknai VIII. fővonal pilléreit teljesen és ettől a fővonaltól keletre 
fekvő IX. osztóközle pilléreit részben lefejtették, az összekötő siklótól délre fekvő vetőktől sok-

szorosan megszakított teleprész volt a feltárás tárgya.  

Az Alfréd-aknában az északi főereszke feltárási munkálatait befejezték. Itt a tárgyalt év au-

gusztus havától a munkáshiány miatt a bányászati munkálatok szüneteltek. Az Alfréd-aknában 
a déli főereszke és a déli fővonal pilléreiben telepítették a fejtéseket; előkészítés alatt állott az 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1914 (47. évfolyam, 1-24. szám)1914-07-15 / 14. szám 
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aknarakodó közelében levő 200 m. hosszú, átlós irányú ereszke mezeje, ahol egy 2,5 lóerős, 
villamos czentrifugálszivattyút szereltek fel.  

A régi kolóniában levő, hat lakásos munkásházak közül tizenhármat négy lakásossá alakítot-

tak át, így némely lakás egy-egy tágas kamrával, más lakások még egy-egy mellékhelyiséggel 
is bővültek.  

A mozgósítás alkalmával bevonult 2 altiszt és 64 munkás. A visszamaradt munkások teljesítő 
képessége általában kisebb volt, mert a munkabíró fiatal munkások szinte kivétel nélkül kato-

nai szolgálatot teljesítenek.  

A hadbavonultak családtagjai a királdi bányánál már jellemzett módon segélyeztettek.  

A hadi munkásosztag létszáma: 235 emberből áll…‖57
 

 

A háború kitörésével és annak folyamán Királd bányától bevonult 2 tisztviselő, 2 al-

tiszt és 70 munkás, illetve a sajószentpéteri bányáktól 2 altiszt és 64 munkás, akiknek vissza-

maradt családtagjai ingyen lakást és ingyenes fűtést kaptak, az Államsegély kiutalásának idő-
pontjáig pedig teljes élelmezéssel látták el őket, de az óta is a családtagok számához mérten 
állandó segélyben részesültek. 

 

„ Borsodi szénbányák részvénytársaság beruházásai.  

A borsodi szénbányák részvénytársaság a borsodmegyei, sajószentpéteri bányaüzemé-
nél új lejtősakna telepítését kezdette meg Ez a lejtősakna Sajószentpéter község határában, a 

«Cserje alj és tető» nevű dűlőben, a sajókápolnai határ közelében, Vladár Ervin budapesti 
lakos földbirtokán van lemélyítve s rendeltetése az lesz, hogy a sajószentpéteri Alfréd aknából 
el nem érhető barnaszénteleprész ezen akna segélyével feltárassék és leműveltessék. A lejtős-

akna nyílása az újonan épített, lóüzemü vasút végállomása közelében van, 15° dőléssel min-

tegy 175 méter lejtős hosszban fogja a széntelepet elérni. A lejtősakna két szállító és egy járó 
osztállyal lesz berendezve s ha teljesen elkészült, akkor villamos erejű, végnélküli kötélszállí-
tással lesz felszerelve. A vállalat az Alfréd-akna rakodójától egész a sajókápolnai lejtősaknáig 
lóüzemü bányavasutat is építtet; az ennek czéljaira szükséges földterületek bányászati kisajá-
títás útján szereztettek meg. A belközlekedési czélokra szolgáló bányavasút 1800 méter hosz-

szú, egyenes vízirányú és 60 czentiméter nyomtávolságú.58
  

E beruházásokon kívül a vállalat az edelényi járásban, a Disznóshorvát község terüle-

tén az ú. n. Mákvölgyben fekvő, rudolftelepi bányaművében is lényegesebb, új üzemi berende-

zéseket létesített. Az I. számú lejtősakna nyugati ereszkéjének alapján, a régi szivattyúkamara 

közelében új szivattyúkamara készíttetett, melybe a régebbi szivattyún kívül, egy új szivattyú is 
szereltetett fel. Mind a két szivattyú villamos hajtású, czentrifugálszivattyú, perczenkint 2400 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1916 (49. évfolyam, 1-24. szám)1916-06-15 / 12. szám 
58

 Az Alfréd-akna egészen 1917-ig a sajószentpéteri bányászat központja maradt. A szénmező déli irányában 
nyitották aztán a későbbi I. és II. aknákat, a szállítási távolságok jobbá tételére. 1916-ból tudjuk, Dr Schréter 
leírásai alapján, hogy az innen elérhető II. telepet (Alfréd telep) lefejtették. Sajókápolna határában nyílik majd a 
két új lejtős akna, és az innen K-re fekvő, II. telepet fogják erről művelni.  Legalább 100 000 t/év termelést akar-

nak elérni. 
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fordulattal, 600 perczliter teljesítménnyel, 12 méter emelő magassággal. A szivattyúkat hajtó 
elektromos mótorok 300 volt feszültségű forgó árammal vannak táplálva és egyenkint 6 5 ló-
erővel bírnak s a szivattyúval tengely kapcsolás útján vannak összekötve. Az erőáram a kül-

színen lévő gépházban termeltetik s innen a lejtősaknákon át pánczélkábelekkel vezettetik el 
egyes üzemi gépekhez. A II. számú lejtősakna melletti ventillátor hajtómotorja is újjal cserél-

tetett ki. A ventillátor Munk-rendszerű, teljes kihasználás mellett 500 m3
 levegőt ad; jelenleg 

12,5 lóerős géppel hajtva 400 m
3
 levegőt szív ki. A mótor 300 voltos, forgó áramú, 24 ampér 

erősségű, perczenkint 805 fordulattal. Az erőáramot a külszíni gépház szolgáltatja, (Hl.)‖59
 

 

Ez az esztendő egy nagyon szomorú esemény kezdete. Európa és majd a fél világ be-

lesodródik egy „nagy háborúba‖, amelynek kirobbantójaként – még ma is – az Osztrák – 

Magyar Monarchia van elkönyvelve és abban is kimagasló szereppel a Magyar Királyság! 

A tények azonban akkor is, most is mást mutatnak, de így a felelősséget el és át lehet háríta-

ni… Mindenki lázasan készült, fegyverkezett és csak az „ürügy‖ kellett a kirobbanáshoz… 

Névleg az események Ferenc Ferdinánd trónörökösnek és feleségének meggyilkolásából in-

dulnak ki, Szarajevóban. Ezt követte a diplomáciai huzavona, majd a hadüzenetek… 

Nézzük az eseményeket csak vázlatosan! 

Július 29-én a dunai flottilla bombázni kezdte Belgrádot, közben a szerbek felrobbantották a 
zimonyi vasúti hidat. Ezzel megnyílt a balkáni front. Az osztrák haditerv szerint pár hét alatt 
lerohanták volna Szerbiát, majd erőiket átcsoportosították volna az orosz határra. 

Gyakorlatilag a gyors orosz mozgósítás és benyomulásuk Galíciába, összezavarta a haditer-

veket és a csapatok elosztását, mozgatását is. 

Oskar Potiorek tábornok 140 000 fővel augusztus 12-én lendült támadásba a Jadar folyó kör-

nyékén a szerbek ellen. A támadás során azonban gondok adódtak a koordinációval, és kény-

telenek voltak megállni. Erre a szerbek augusztus 13-án ellentámadásba lendültek, és tíz nap-

pal később a Monarchia csapatai visszavonultak. Ez viszont a haditerv teljes összeomlását 
jelentette, mivel a gyors győzelem helyett át kellett szállítani a hadsereg egy részét Galíciába, 
ahol szintén komoly kudarcokat szenvedtek el.  

Az osztrák katonai vezetés, hogy javítson a helyzeten, egy újabb szerbiai támadást szervezett. 

1914. szeptember 8-án átkeltek a Drinán és a Száván a Monarchia csapatai, de 16-án ismét 
ellentámadást indítottak a szerbek, ezért az osztrák vezérkar kénytelen volt a visszavonulást 
elrendelni.  

A galíciai hadszíntéren is súlyos csapásokat mértek az oroszok a Monarchiára, de ez nem 

tántorította el a hadvezetést attól, hogy ismét támadást indítsanak Szerbia ellen. A korábban 
megszerzett Száva és Drina menti hídfőállásokról november 5-én megindították a harmadik 
offenzívát. November 15-én elfoglalták Valjevót, november 29-én pedig a fővárost, Belgrá-
dot. A szerbek azonban most is ellentámadást indítottak, és december 15-ig Potiorek kiüríttet-

te az addig megszerzett területeket. Ez a támadássorozat hatalmas morális és ember vesztes-

séggel járt együtt, 150 000 fő meghalt vagy megsebesült, 75 000 fő eltűnt. 
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A keleti fronton a németek csak viszonylag kis létszámú haderőt hagytak, tekintettel a 
nyugati fronton elérendő gyors győzelemre. A terv viszont csődöt mondott, ugyanis az oro-

szok gyorsan reagáltak, és augusztus 17-én az 1. orosz hadsereg átlépte a német határt. Ezzel 

megnyílt a keleti front. Az első csaták orosz győzelmet hoztak. Az előrenyomuló oroszokat 
végül a tannenbergi csatában sikerült visszaverni, de taktikailag az antanthatalmak is nyer-

tek, hiszen erőket vontak el a nyugati fronttól. 1914. szeptember 9-én a németek indították 
meg a támadást a Mazuri-tavaknál, és öt nappal később visszavonulásra késztették az orosz 
egységeket az anyaországba. 

Az osztrák–magyar hadsereg 1914. augusztus 23-án a Visztula és a Nyugati-Bug kö-
zött megtámadta a felvonuló orosz erőket. A támadás azonban hamar elbukott, és vissza kel-

lett vonulniuk a Dunajec és a Keleti-Beszkidek vonulatáig. A tél során a Kárpátokban több 
kisebb csata is lezajlott, komoly veszteségeket okozva mindkét félnek… 

Rengeteg embert vesztett a monarchia mind a szerbiai, mind a keleti fronton! A veszteségeket 
az elesettek, a sebesültek, a megbetegedettek, de a rendkívül nagyszámú, hadifogságba esett 

ember jelentette. A pótlás természetesen az ezredek sokszorosan ismételt kiegészítésével tör-

tént meg.   

Bár a szénre a hadiipar, a hadsereg ellátása és a vasúti szállítások óriási mértékre való fel-

duzzadása miatt elsőrendű szükség volt, nem tekintettek el minden esetben a katonai behívá-
soktól! A háború elején a Borsodi Szénbányák Rt bányáitól mintegy 400 bányász ment el ka-

tonának!60
 Ez nagyjából a foglalkoztatott létszám 8-12 % volt. 

Innentől kezdve családok százezrei lesték a hadijelentéseket, de inkább a veszteségi jelentése-

ket, amiket időről időre számos napilap leközölt… 

 

1914. évben a bányákról szóló összesítés.61
 

 

„… Barnaszénbányászat Sajószentpéter, Berente községek és Kisfalud puszta határá-
ban (Borsod v[ár]m[egye]., a miskolczi m[agyar]. kir[ályi]. bányabiztosság kerületében). 

14 b[ánya]t[elek], 42 kettős, 4 egysz. b[ányam[érték].. 10 h[atár]k[öz]. (4.384.603 m2
), 2 

iroda, 1 gépház, 1 ventillátorház, 1 kovácsműhely, 1 ácsműhely, 1 osztályozóépület, 1 anyag-

szertár, 1 dynamitraktár, 1 aknaház, 1 istálló, 1 fürdőépület, 1 iskola, 1 élelemtár, 1 mészár-

szék, 1 korcsma, 4 tiszti, 9 altiszti és 31 munkáslakóház. 16,710 kilométer ló- és villamos üze-

mű földalatti, 0,820 km. felszíni lóüzemű és 1,200 km. villamos külszíni vasút 1,210 km. föld-

alatti és 0,160 km. felszíni sikló, villamos fékezőberendezéssel 1 felvonó, egy 80 m hosszú lej-

tősakna, 2 függőlegesakna 213 m összes mélységgel, 8 gőzkazán 458 m3
 fűtőfelülettel, 5 álló 

gőzgép 383 IP-re. 1 dynamo 33 KW. erőre, 4 szállítógép 129 IP-re. 324 bányakocsi és csille 7 
q. horderőre, 5 vízemelőgép 220 IP-re, 5,8 m

3
 perczenként való teljesítő képességgel, 1 Munk-
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 A tarthatatlan helyzet miatt 1917-ben aztán minden bányászt felmentenek a katonai szolgálat alól és bánya-

munkára rendelik őket. Már aki, ekkor még élt… 
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 A korábbi évek Magyar Bányakalauz kiadvány szerint a borsodi bányák is a Budapesti Bányakapitányság 
hatáskörébe tartoztak. Az 1914. évi összesítésben pedig már a Magyar Királyi Miskolci Bányabiztosság kerüle-

tébe kerültek. 



Sajószentpéter szénbányászata 10. A MÁK Rt sajószentpéteri bányái, 1906-1914 

49 

rendszerű szellőztető-gép 25 IP-re és perczenként 500 m3
 teljesítménynyel, 1 Karlik-rendszerű 

8 IP osztályozó-géppel, 3 sűrített levegővel hajtott kőzetet fúró gép és 10 ugyanígy mozgatott 
réselőgép, 7 telefonállomás 3,046 km. vezetékhosszúsággal, villamos világításra 12 IP hasz-

nálnak fel. Termelés: 925,032 20 q barnaszén.  

Bányagondnokság székhelye: Sajószentpéter, (vasút, posta, telefon, távíró) Bányagondnok: 
Plotényi Géza üzemvezető bányamérnök. A bányagondnokság tiszti személyzete: szám-

tiszt:Tersztyánszky Ferencz; pénztáros: Zsasskovszky Ferencz: élelemtáros: Amtshauser Kál-

mán; pénztárosnő: Hammemerschmidt Ida; orvos: dr. Róna József; főtanító: Kálnai Géza. 
437 férfi- és 2 gyermekmunkás. Társpénztára a királdi bányatárspénztárral egyesítve van. A 
munkáslakásokhoz veteményes kertek, az olvasókörhöz könyvtár tartozik; élelemtár, kórház, 
iskola. 

Barnaszénbányászat Királd, Sajómercse, Bóta és Sáta községekben (Borsod 
v[ár]m[egye]. a miskolczi m[agyar]. kir[ályi]. bányabiztosság kerületében). (vasút, posta, 
telefon) Királd. 6 b[ánya]t[elek]., 18 kettős, 4 egysz. b[ánya]m[érték]., 8 h[atár]k[öz] 
(1.714,423 m

2) 10,5 km földalatti, 0,6 km. felszűni bányavasút, 1,2 km. földalatti sikló, 1 fel-

vonó. 2 lejtős akna 200 m összes hosszúsággal, 1 függőleges akna 128 m mélységgel, 9 gőzka-

zán 1050 m2
 fűtőfelülettel, 3 drb. 320 IP álló gőzgép, 2 dynamó 23175 KW. erőre. 1 drb. 180 

IP szállitógép, 413 bányakocsi és csille 8 q hordképességgel, 4 drb. 520 IP vízemelőgép 1000 
m

3
 perczenkint való teljesítő képességgel, 1 Munk-rendszerű szellőztető gép 16 IP, és 1 szén-

mosógép, 7 telefonállomás 24 km. vezetékhosszúsággal, villamos világításra 30 IP használnak 
fel. 1 kézi meghajtású mélyfúróberendezés. 

Bányaigazgatóság székhelye: Királd (vasút, posta, telefon, távíró) Bányaigazgató: Rehling 
Konrád. A bányaigazgatóság tiszti személyzete: Molnár Lajos számtiszt, Novák Janka iroda-

tiszt, Muhr Antal élelmezési kezelő, özv. Madocsay Józsefné pénztárosnő, dr. Ursziny Gyula 
bányaorvos, König Lajos tanító.  

424 férfi-, 9 nő- és 10 gyermekmunkás. 

A társpénztár a sajószentpéteri bánya társpénztárral közös. Tagok száma 1913. év végén 834. 
A tagok járuléka 41,2T76 kor. 49 fill., a tulajdonos hozzájárulása 2000 kor., összes bevétel: 
96,582 kor. 62 fill., nyugbérek-segélyek 13,843 kor. 75 fill., összes kiadások 59,851kor. 44 fill. 
Vagyon 1913. óv végén 475,739 kor. 8 fill. 

 5 tiszti-, 6 altiszti és 33 munkáslakóház kertekkel, 1 iskola. 1 fürdő, 1 fogyasztási üzlet, 1 ol-

vasó egylet könyvtárral, 1 kórház, 1 mészárszék, 1 vendéglő…‖62
 

 

Emlékeztetőül a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt termelési adatai Borsodban. 

Év 

Termelés 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter 
Disznóshorvát 
(Rudolftelep) 

Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1906 129 677 98 429 22 841 132 777  383 724 

1907 113 743 82 452 20 513 140 604  357 312 

1908 113 392 104 783 47 036 135 268  400 479 

1909 100 917 112 376 63 284 106 774  383 351 
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1910 101 367 110 157 89 799 100 109 46 895 448 327 

1911 82 847 108 752 124 265 80 080 110 352 506 296 

1912 71 902 99 623 151 468 74 717 110 285 507 995 

1913 102 348 91 242 166 340 80 130 114 597 554 657 

1914 86 828 70 171 157 569 56 496 101 959 473 023 
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„ Nagy akaraterő nélkül  

nincs nagy tehetség sem.”1
 

 

1914 végéig áttekintettük a bányákat itt Sajószentpéteren, illetve adtunk valamelyest 

képet a borsodi medencéről, a Borsodi Szénbányák Rt társbányáiról is.  

Az előző fejezetben meghatároztuk az I. akna (Újakna) helyét is a mélyítés, majd a termelés-

be vétel során. 

Tart a háború, váltakozó sikerekkel és kudarcokkal…  

A szén stratégiai cikk, hiszen az erőművek, közintézmények, a vasúti vontatás – ez hadi straté-
giai ágazat – de a lakossági ellátás is ezt követeli. Ráadásul, majd látni fogjuk, hogy a hábo-

rús évek időjárása sem egyszerű, hosszú, hideg telek, és nem ritkán szénellátási gondok! A 

hírek ezekre is kitérnek majd. Ezen túl pedig a hiánygazdaság felüti a fejét minden vonalon, 
mert a hadsereg az első! Az ügyeskedők paradicsoma jön el a következő években, üzletelnek 
mindennel, gátlástalanul. Árdrágítás, minőségrontás, lánckereskedelem…   

A politika és az ország vezetése természetesen ezekben is erősen „követő” üzemmódban van, 
azaz, mire jön egy szigorító, akadályozó törvény, az már régen nem segít a problémákon! 

Alapvetően ekkor a szénbányászatot itt a munkaerőhiány, az élelmiszerellátási gondok és az 
emelkedő árak miatti megélhetési gondok jellemzik. 

A munkaerőhiányt alapjaiban a hadifoglyok bányákba irányítása sem oldja meg, mert kikép-

zetlenek, nem bányászok. Nem igazán érdekeltek a termelésben, őrizni kell őket… 

Sajnálatos módon azonban az országunkban már a háború előtt olyan tendenciák léptek fel, 
amiktől nem lehetett eltekinteni.  

Ilyenek voltak az országból való kivándorlás, a munkásság szerveződései, a sztrájkmozgal-

mak… Ennek kapcsán már a XX. század elejétől is   

„munkásválság lépett fel, amelyhez hasonlót eddig a bányászatban nem tapasztal-

tak…”2
 

Erre természetesen volt valamilyen szintű műszaki, szervezési, szociálpolitikai reakció, ami-

nek megítélése politikai hozzáállás kérdése, mindig! 

 

„ Ami a sztrájkszerű munkásmozgalmakat illeti, e tekintetben a tárgyalt év aránylag 
elég zavartalanúl folyt le. Rövidebb tartamú részleges munkabeszüntetések itt-ott előfordultak 
ugyan (Pécsbányatelep, Lámpásbánya,3 Sajó- Kazincz, Sajószentpéter, Lucziabánya4

) de ezek 

a mozgalmak minden nagyobb hullámverés nélkül elsimultak.  

                                                           
1
 Honoré de Balzac 

2
 Bányászati és Kohászati Lapok, Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület története, 1942. 

3
 Pécs 

4
 Mecenzéf felvidéki bányaváros a Gömör-Szepesi Érchegységben, Alsó- és Felsőmecenzéf, valamint 

Luciabánya egyesítéséből keletkezett.  
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Most is beigazolást nyert az a szocziologiai és pszichológiai tétel, hogy amidőn munkásbőség 
van és a bérek alakulata emelkedő irányzatot követ, akkor a mozgalmakat szító agitáczió a 
közhangulatban nem talál visszhangra.”5

 

 

A MÁK Rt –vel foglalkozó fejezetekben a háborús évek erőfeszítéseiről részletesen írunk. A 
társaság a termelés érdekében a munkásaik élelemellátását is megpróbálják intézni, szervezni. 
Saját birtokok, állattartás, nagybani vásárlás… Mindezt több-kevesebb sikerrel, de legalább 
csinálták! 

A politikai, gazdasági, társadalmi problémák miatt a társadalom erősen polarizálódik. 

 

1915. év 

 

Magyarország bányászati és kohászati összefoglalója az 1915-ös esztendőről a követ-

kezőket rögzíti a Borsodi Szénbányák Rt üzemeivel kapcsolatosan, főleg Sajószentpéter vo-

natkozásaiban. 

 

„ Borsodi szénbányák r.-t. bányaművei.  

Ezen czímben szereplő vállalatnál tekintetbe veendő, hogy a bányáiból kihozott szenet 
piaczra adja, míg az 1. és 2. pontban említettek azt saját műveikben használják fel s e különb-

ségnél fogva ez utóbbi vállalat helyzete több tekintetben más szempontokból szemlélendő, 
mint az előbb felsoroltaké.  

Kiemeli e vállalat, hogy a borsodi bányászatának munkás viszonyai a háború nyomán a 
konszolidácziónak eddig ismeretlen fokát érték el. Ezt a konszolidácziót a munkásoknak mun-

kásosztagokba való sorozása okozta, aminek a bányamunkások között oly túlságosan elterjedt 
vándorlási kedv teljes megszűnése járt a nyomában. Ha ez az eléggé nem kárhoztató és a 
munkás érdekeivel annyira ellenkező vándorlás békeidőben megszűnnék, vagy legalább is 
csökkenne, a hazai közgazdaság kettős előnyhöz jutna: a termelés fokozódnék és a keresetek 
emelkednének, ami a munkások jólétét nagyban emelné. Sajnálatos és a bányamunkások 
intelligencziájának alacsony fokára vall, hogy a munkahelyen való állandósulást külső, kato-

nai fegyelmi eszközökkel lehetett csak elérni, de ez a kényszer a munkás teljesítőképességét és 
teljesítőkészségét károsan befolyásolja, amely káros befolyást általános emberi szempontok 
kellően magyarázzák. Az egész éven át szinte változatlan nmnkáslétszám ilyképen az évi ter-

melés fokozását tette ugyan lehetővé, de a munkás teljesítőképességének és teljesítőkészség-

ének legmagasabb foka távolról sem érhető el; ott, ahol ebben a tekintetben haladás észlelhe-

tő, ez a haladás inkább az üzem konczentrácziójának fokozott keresztülvitelére vezethető visz-

sza.  

A munkások megélhetési viszonyainak a javítása, vagy – ami a dühöngő drágaság mellett 
igazoltabb – a munkások megélhetésének lehetővé tétele tekintetében két lehetőség kínálko-
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zott: vagy általános béremelésben részesítik a munkásokat, vagy a háború előtti életviszonyo-

kat teremteni meg az ő részükre. A vállalat úgy találta, hogy a folyton változó árviszonyok 
mellett folyton emelkedő, tehát szintén változó béreket kellett volna engedélyeznie, ha az első 
utat választja, ami mind a munkásra, mind a vállalatra nézve bizonytalanságot jelentett volna, 
éppen azért határozta el magát, hogy a főbb élelmiczikkeket, nevezetesen a zsírt, a szalonnát, 
a kenyeret és burgonyát azokon az árakon árusítsák a bányatelepi élelmezési raktárak, ame-

lyeken a munkások azokat közvetlen a háború kitörése előtt beszerezhették. Ez az intézkedés 
mindenesetre nagyobb terheket rótt a vállalatra, – különösen ha figyelembe vesszük, hogy a 
békeidőben vállalt szénszállítási kötelezettséget a jelentés szerint változatlanul, tehát a béke-

időben megállapított árakon bonyolították le, – de a szorgalmas munkás megélhetését lehető-
vé tette.  

Némi változatosságot, sőt újszerűséget vitt bele itt is a bányászatba a hadifoglyoknak bánya-

munkásokként való alkalmazása. A rudolftelepi bányában 40 és sajószentpéteri bányában 30 
hadifogoly nyert elhelyezést. Sajnos, a hadvezetőség nem bányászokat, hanem a legkülönfé-
lébb foglalkozású egyéneket adta át az üzemeknek, akiket előbb ki kellett képezni. Tulajdon-

képpen ez a kiképzés még most is folyamatban van úgy, hogy a hadifoglyok túlnyomó nagy 
része még ma sem képes ellátási és egyéb költségeit megkeresni, mindazonáltal megállapítha-

tó, hogy azok az idegen foglalkozású hadifoglyok, akik kedvvel és némi buzgósággal láttak a 
munkának, főkép a hazájukban földműveléssel foglalkozó foglyok, elég hamar, nem éppen 
elsőrangú, de mégis elég használható közepes munkásokká lettek.  

A bányák egész éven át teljesítőképességükön felül voltak foglalkoztatva, mert eddig sohasem 

tapasztalt élénk kereslet mutatkozott a piaczon. A nagy kereslet két körülményre vezethető 
vissza. A szállítási nehézségek ismételten és jó ideig nemcsak a külföldi szénnek a behozatalát 
akasztották meg, de a késedelmes szállításon okult fogyasztókat arra is indították, hogy min-

denkori szükségletüknél nagyobb mennyiségek felett diszponáljanak, hogy némi készletre szert 
tehessenek. Másrészről az összes figyelembe jövő ipartelepek- fokozott mértékben voltak meg-

rendelésekkel – szinte kizáróan hadiczélokat szolgáló megrendelésekkel – ellátva, ami termé-
szetszerűen a szükséglet jókora megnövekedését vonta maga után.  

A bányáknak hadászati szempontból kritikus helyi fekvése miatt, ami igen gyakran a magán-

forgalom rövidebb-hosszabb ideig való beszüntetését tette szükségessé – az anyagok beszerzé-
se és a kitermelt szén elszállítása óriási nehézségekbe ütközött.  

Az anyagok beszerzésének nehézségéről szólva, a vállalat azt az aggodalmát fejezi ki, amelyet 
az alkalmas robbantószereknek a beszerzése körüli nehézségek keltenek benne és azt a másik 
még súlyosabb aggodalmát, amelyet a bányafa előteremtésének a kérdése idéz: elő. A robban-

tóanyagok beszerzése körüli nehézséget a pótlószerek alkalmazásba vétele nem szünteti ugyan 
meg, de legalább csökkenti; a bányafa beszerzését azonban időnként szinte lehetetlenné tette 
a munka és fuvarerő teljes hiánya.  

Az egyes bányaüzemeket érdeklő események a következők voltak:  

a) Sajószentpéter.  

A régi telepen az Erzsébet- és Alfréd-akna mezőiben már csak lefejtési munkálatokra 
szorítkoztak. Az Erzsébet-aknán a IX. fővonal mezejében kisebb kiterjedésű és vetők közt fekvő 
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teleprészek voltak művelés alatt, míg az Alfréd-aknában a déli főereszke és a déli fővonal pil-
léreit márczius hó végéig teljesen lefejtették úgy, hogy ebben az aknában most már az északi 
főereszke lefejtése kerül sorra. Az aknarakodó melletti ereszkében a munkálatok szüneteltek.  

Az új telepen a lejtősakna I. számú rakodójának szintjéről északi és déli irányban kihajtott 

főfeltáróvágat hossza egyenként 350 métert ért el, míg magát a lejtősaknát az Alfréd-aknai 

régi fejtések határáig hajtották előre, ahol a második szállító színt telepíttetett.  

A lejtősaknában ideiglenesen beépített gőzszivattyú helyett egy 1,5 m3
 perczteljesítményű 50 

lóerős elektromotorral hajtott czentrifugálszivattyú szereltetett fel; egyébiránt az új telepen a 
gépészeti berendezések teljesen elkészültek, aminek során az esetleg tervezett elektromos köz-

pont létesítése mellőzhető volt, mert az energiát a Miskolczi Villamossági R.-T. szolgáltatja. 
Az e társulat szolgáltatta 10.000 V. feszültségű forgóáramot motorikus czélokra 300 és világí-
tási czélokra 150 V.-ra transzformálják le. A légakna közelében épült gépházban helyeztetett 
el a Pelzer-rendszerű 1000 perczköbméter teljesítményű ventilátor, amelyet egy 25 lóerős 
motor hajt meg. Ugyancsak itt helyeztetett el a 19 m

3
 teljesítményű kompresszor, valamint a 

mótordinamó, amely az elektromos szállításra berendezett külvasút részére termel 310 V.-os 

egyenáramot. A szállítás lebonyolítására két, egyenként 12 lóerős motorral felszerelt villamos 
lokomotív szolgál.  

A lejtősakna mélyítésének idejére ideiglenesen beépített gőzvitla helyett egy 40 lóerős motor-

ral meghajtott szállítógép szereltetett fel, mely külön gépházban helyeztetett el, míg a 
végnélküli kötélszállítás vezetésére egy faszerkezetű terelőállvány szolgál.  

Az új telepen az elmúlt évben egy mozdonyszín, egy 6 lakásos munkásház és 2 legény-laktanya 

épült…  

Az üzemév általános jellemzéséhez e vállalatnál még a következő megjegyzések fűzhetők:  

Az egyes üzemeknél a meglévő munkáslétszámon 
kívül alkalmazható lett volna mindegyik bányate-

lepen mintegy 200–100 munkás.  

A külföldi munkások száma volt Királdon 57 oszt-

rák és 1 montenegrói, Disznóshorváton 37 osztrák, Sajókazinczon 15 osztrák és Sajószentpé-
teren 13 osztrák honosságú munkás. A vállalat szerint a külföldi munkások alkalmazását már 
régóta szükségessé teszi az a körülmény, hogy a magyar munkások zöme nagyon nehezen te-

lepíthető, mert javarészük nem éppen hivatásos bányász, hanem földművelő és csupán a téli 
hónapokban, amidőn a mezei munkák szünetelnek, vállalnak bányamunkát. Egyébiránt a kül-

földi munkások még a mozgósítás elrendelése előtt voltak itt alkalmazásban, pótlásuk, vagy 
mellőzésük annál kevésbé kívánatos, mert kicsiny számuk szóra alig érdemes kárpótlás kül-

földre vándorolt sok ezer hazai munkásunkért.  

A bányákon szervezett munkásosztagok voltak a sajószentpéteri osztagparancsnokság alá 
rendelve.  

Az üzemet gátló veszélyes események egyik telepen sem fordultak elő.  

A jövőre nézve tervben van: Sajószentpéteren, az új telepen gépréselés bevezetése, Királdon, 
az északi fővonalon gépszállítás {végnélküli kötéllel) berendezése, Disznóshorváton (Rudolf-
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telepen) pedig a meglévő villamos központnak tartalékul hagyása mellett az erőáramnak a 
Miskolczi villamossági részvénytársaság telepéről való szolgáltatása.  

A hadbavonult alkalmazottak száma: Sajószentpéteren 2 altiszt, 60 munkás; Királdon 3 tiszt-

viselő (ezek közt egy műszaki), 4 altiszt, 71 munkás; Sajókazinczon 1 altiszt, 31 munkás és 
Rudolftelepen 1 tisztviselő, 1 altiszt és 76 munkás…”6

  

 

1915-ben újabb 379 000 korona
7
 kölcsönt adott a MÁK a Borsodi Szénbányák Rt részére, 

amiből a termelést próbálták fokozni. Ebből 263 474 koronát8
 használtak fel a munkaerő lete-

lepítésére, bányász lakótelepek építésére, gépekre, berendezésekre, csillékre… Ebből Sajó-
szentpéter 112 600 koronával9

 részesült. 

Mindezekhez hozzátartozik az új bányatelkek adományozása is, amelyről a következő hír ad 
tájékoztatást: 

 

„ Új bányaadományozások.  

I. A borsodi szénbányák részvénytársasága a miskolczi m. kir. bányabiztosságnál Bor-

sód vármegye sajószentpéteri járásában, Sajószentpéter községben eszközölt barnaszénfeltá-
rásra egy kettős és két egyszerű bányamértékű „Laura” védőnevű bányateleknek, s két határ-

köznek adományozását kérte. Ebben az ügyben a befejező adományozási tárgyalás a f. é. má-
jus hó 14-én tartatott meg.  

II. Ugyancsak a fenti czég Borsod vármegye sajószentpéteri járásában Sajókazincz, 
Barczika és Sajóivánka. községek határában bemutatott barnaszénfeltárásra a miskolczi m. 
kir. bányabiztosságnál egy négy kettős bányamértékből álló „Lajos” és „Béla” védőnevű 
bányateleknek adományozását kérte, a melyek tárgyában az adományozási végtárgyalás a f. 
é. május hó 28-án tartatott meg.  

III. Ifj. Gálán György mucsonyi lakos, Borsod vármegye edelényi járásában Mucsony 
község területén, a Nagypart, Cseresalja és Tatárka nevű határrészben, barnaszénfeltárásra a 
miskolczi m. kir. bányabiztosságnál négy kettős bányamértékből álló és „Kossuth Lajos” vé-
dőnevű bányateleknek s három határköznek adományozását kérte, a melynek bányajárási tár-

gyalása és befejező, adományozási végtárgyalása együttesen a f. é. márczius hó 10-én tarta-

tott meg. (Hl.)”10
 

 

Az I. akna gépészeti berendezéseihez a korábbitól eltérően már nem létesítenek nagy kazán-

házakat és gőzfejlesztőket. Villamos energiával hajtanak sok mindent! Ezt a Miskolci Villa-

                                                           
6
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1917 (50. évfolyam, 1-24. szám)1917-07-01 / 13. szám 

7
 Mai értéken ez nagyjából 432,44 millió Ft, 1141 Ft/korona átszámítással. (Magyar pénzértékindex 1754-től) 

8
 300,62 millió Ft 

9
 128,48 millió Ft 

10
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1914 (47. évfolyam, 1-24. szám)1914-07-15 / 14. szám 
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mossági Rt11
 biztosítja, távvezetéken keresztül. Ez is egy nagy lépés a sajószentpéteri szénbá-

nyászat történetében! 

Az akna berendezései a korabeli beszámolók szerint: 

 gépház a légakna mellett,  
o amelyben egy 1000 m

3/perc légszállítású Pelzer-ventilátort építenek 
be, 

o ugyanitt egy 19 m
3/perc légszállítású kompresszor is helyet kap, 

o egyenáramú dinamó, amely 360 V feszültséget állít elő a külszíni 
vasút mozdonyainak, 

 2 db, 12 LE
12

 teljesítményű, Ganz gyártmányú egyenáramú bányamozdony 
a külszíni vasúti vontatáshoz, 

                                                           
11

 1897-ben megalakult a Miskolci Villamossági Rt és ezzel egy időben megindult a városi villamosközlekedés. 
A villamosközlekedés megindulását követően a villamosenergia-szolgáltatás előnyeit Miskolcon a közvilágítás 
területén élvezték először. 1898-ban a Miskolci Villamossági Rt. a villamos vontatásra vonatkozó szerződését ki 
akarta egészíteni azzal, hogy a villamos vontatás mellett világítási célokra is biztosítani kíván villamos energiát. 
A város elöljárósága meg is szavazta a határozatot, amelyet a gázgyár és két magánszemély (Göche Tasziló és 
Henci Soma légszeszgyárosok) megfellebbeztek azzal, hogy a világítás szolgáltatására kizárólagosan nekik van 

joguk. A fellebbezés mintegy két évvel késleltette a villamos közvilágítás megjelenését Miskolcon, de ettől 
kezdve a villanyáram szolgáltatás és a villamos közlekedés egészen az államosításig összefonódott. A diósgyőri 
áramátalakító ma is szolgáltat lakossági áramot. (http://mvkzrt.hu/villamoskozlekedes-tortenete) 

„ A Miskolczi villamossági rt. vasutjának és világítási telepének megváltása tárgyában Miskolcz város közgyű-
lést tartott. A társaság 4.250,000 K vételárt kért a megváltás fejében és hajlandó az üzemeket a várostól, mint 
tulajdonostól 15 évre bérbe venni. A közgyűlés elvetette a társaság vételi és bérleti ajánlatát.” 

(Polytechnikai Szemle, 1908 (12. évfolyam, 1-36. szám)1908-10-05 / 28. szám) 
„ Miskolcz és a villamos-tröszt. Jó ideje folyt már a harc Miskolcz város és a villamoströszt ottani fiókvállalata, 
a Miskolczi Villamossági Rt. között. A város ugyanis maga akart villamostelepet létesíteni; csak így tudta ked-

vezőbb szerződéskötésre bírni a trösztöt, amelynek természetesen érzékeny vesztesége lett volna, - ha ez az üzlet 
kisiklik kezéből. A békét tehát megkötötték – bár nem ingyen – és a város nem csinál telepet. Az új megállapo-

dás – az áramárak szabályozása és kisebb beruházások kötelezettsége mellett kötelezi a társaságot a görömböly–
tapolczai villamos vasút kiépítésére és a városi szemétégető-telep áramprodukciójának átvételére, továbbá arra, 
hogy az új, 15 évre szóló szerződés jogerőre emelkedése után négy héten belül' tartozik a vállalat eddig 3,2 mil-
liós részvénytőkéjét 5 millió koronára fölemelni és az új részvényeket 325 korona napi árfolyam mellett a város-

nak átengedni. Újabb részvénykibocsátás esetén szintén a városé az elsőbbség. 
(Világ, 1912. május (3. évfolyam, 104-128. szám)1912-05-17 / 117. szám) 
„ Miskolczi villamossági rt. (1897) – Alaptőke 5.000,000 K, 25,000 db 200 K-s részv. (Felemeltetett 1906-ban 

1.415,800 K-ról 2.000,000 K-ra, 1908-ban 2.500.000 K-ra, 191-ben 3.500,000 K-ra, 1912-ben (Miskolcz város 
7500 db részvényt vett át) 5 millió K-ra.) Osztalék 1907–1911: 19– 19, 20, 20, 21 K. Igazgatóság: báró Rad- 

vánszky Géza (elnök, Sajókaza) fb, Barcza Károly (alelnök, Bpest), Pfeiffer Géza, Gulácsy Kálmán (Bpest), 
Lichtenstein József fb, Schulek Géza (ügyész), dr. Szentpály István p, Tolnay Kornél (Bpest), dr. Tarnay Gyula 
ai. Felügyelő-biz. : Koós Soma (elnök), aszódi Neugebauer László iró (Bpest), Schwarcz Ernő (Bpest) át, Fodor 
Jenő. Üzletvezető Richter Mátyás Titkár Lunzer Pál. Osztályfőnök Komáromy Mihály (főkönyvelő). Tisztvise-

lők: Molnár Sándor Hajósi Károly, Schlesinger Farkas (könyvelő), Perényi Manó (könyvelő), Hrebicsek Károly 
(pénztáros), Dely László, Krémer Matild, Holländer Oszkár, Lantay János, Oppenheimer József, Vogel Károly, 
Csillag Dániel, Borbás Béla, Grümvald Jenő. Közgy. 1912 márcz. 14. Kormos Alfréd (szerk.): Pénzügyi 
Compass 2. kötet, 1912-1913 (Budapest, 1915) B) Vidéki nyilvános számadásra kötelezett vállalatok (részvény-

társaságok és szövetkezetek) mérlegei és személyzeti adatai. 
„ Miskolczi Villamossági Rt. Székhelye: Miskolc. – Budapesti iroda: V., Nádor-utca 12. Alakult: 1897. – 1982. 

március 19-én beolvadt a Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára (Trust) budapesti cég-

be. Részvényesére: minden 20 drb 30 pengő n. é. Miskolci Villamossági részvényért 9 drb 100 pengő n. é. Trust 
részvény.” (Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1932-1933/3-4. kötet, 8. évfolyam ) 
A Borsodi Szénbányák Rt barcikai hőerőműve (kiserőmű a neve később) csak 1923-ban épül meg!  
12

 Lóerő (LE) elavult teljesítmény mértékegység.    1 metrikus lóerő = 75 kg.m/s = 735,5 W (Ezzel a teljesít-
ménnyel egy 75 kg tömegű testet 1 másodperc alatt 1 méter magasságra lehet felemelni. 75 kg súlya a nehézségi 
gyorsulás 9,81 m/s² szabványértékével számítva 735,5 newton); 1 elektromos lóerő = 746 W; 1 kazánlóerő = 
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Sajószentpéter I. akna fényképe,  
baloldalon a felsővezetékes, 12 LE-s  

Ganz bányamozdony13
 

 

 

 

 

 

 40 LE teljesítményű kötélgép, a lejtősaknában való csillevontatáshoz, ez 
külön gépházban kapott helyet, 

 az akna alatt 50 LE teljesítmény, 1,5 m3/perc folyadékáramú, centrifugál 
szivattyú. 

Mindezek villamos motoros hajtással! 

 

 

 

Sajószentpéter I. akna fényképe14
 

 

A képen jobb oldalt a lejtős aknát ki-

szolgáló végnélküli kötélgép terelőko-

rongjának faállványzata látszik.  

 

 

 

 

 

Sajószentpéter I. akna  
mellvédjének fényképe 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

33,475 Btu/h = 9809,5 W (Btu → brit hőegység → British thermal unit) Az angolszász nyelvterületen legelter-

jedtebb lóerő-mértékegységet, a gépi lóerőt (horsepower, hp; HP) James Watt vezette be 1782-ben az általa 
kifejlesztett, szénbányászatban használható gőzgép árának meghatározásához. 
13

 Az „Újakna”-i bányatelepet önálló külszíni bányavasút kötötte össze a volt Alfréd bányai rakodóval. Ez a 
vasút teljesen független volt a Sajószentpéter – Harica bányavasúttól! Felsővezetékes, Ganz gyártású villamos 
bányamozdonyok végezték a vontatást.  
14

 Sajószentpéteri fényképek albuma. 
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Sajószentpéter külszíni bányavasútjai. 
Ez akkor csak az alacskai és az „Újtelepi”  

vasút. Ez az 1910-es  

évek közepén megelőzte a korát, a 

villamos mozdonyos vontatással15
  

 

 

A térképen látható, hogy a MÁK Rt sajószentpéteri 
szénbányái, független vasutakkal bírtak. Ekkor a Kon-

dó – Sajószentpéter bányavasút még nem létezett! 

Erről a vasútról majd egy külön könyvben számolunk be. 

 

 

                                                           
15

 A Borsodi Szénbányák Rt (MÁK Rt) kezelésében és tulajdonában az alacskai és az újtelepi vasútvonalak vol-

tak. A Sajószentpéter – Haricai vasút akkor még nem létezett. Később a kondói, haricai, ludna-völgyi bányáké. 
Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki bánya- és iparvasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyvtár) 

Királd 

Sajószentpéter 
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Rudolftelep 

Sajókazinc 
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Ganz, villamos bányamozdony, 
1915-20197,  

360 V (=); 12 LE. 

Sajószentpéter, Újaknai  
bányavasút16
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 Villányi György szíves közlése és fényképe. 
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Az Alfréd aknai rakodó környéke és az „Újbánya”-i vonal is látható a rekonstruált vasúti 
fényképen. 

 

 

 

A volt Alfréd aknai  
rakodó maradványai17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bányavasutak tekintetében az előző nyomvonaltérképen látszik, hogy az „Újtelepi” 

villamosított, 600 mm nyomtávú bányavasút mellett természetesen üzemelt a Sajószentpéter – 

Haricai bányavasút is, valamilyen szinten. Ezen túl pedig az Alfréd aknai rakodóra az Erzsé-
bet bánya bányavasútja is. Ezeket itt nem részletezzük, akit érdekel, olvashat róla különféle 
helyeken.

18
  

 Aztán a bányászati sajtó is folyamatosan tájékoztatást adott a harctérre vonult bányá-
szok sorsáról. A zárójeles szám a veszteségi jelentés sorszáma, azonosítója. 

 

 „… Megsebesült… 

Beranek István, a Borsodi Szénbányák R.-T. Sajószentpéteri bányagondnokságának munkása, 
az északi harcztéren. (1804);… 
                                                           
17

 Az Alfréd aknai rakodó maradványok ezeken a képeken a már legkésőbbi, Sajószentpéter II., III., és IV. aknai 
szénfogadást is végezték. Az idők folyamán többször korszerűsítették, bővítették, átépítették. 
18

 Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyv-

tár). Rövidebb formákban a „kisvasutakkal” foglalkozó, internetes honlapon is! 
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Borbára József, a Borsodi Szénbányák R.-T. Sajószentpéteri bányagondnokságánál alkalma-

zott munkás, az északi harcztéren. (1804);… 

Kis Molnár János, a Borsodi Szénbányák R.-T. sajószentpéteri bányagondnokságánál alkal-

mazott munkás, az északi harcztéren. (1804);… 

Lollok Vilmos, a Borsodi Szénbányák R.-T. altisztje, Királdról, az északi harcztéren. (1868); 
… 

Podmenik Adolf, a Borsodi Szénbányák R.-T. sajószentpéteri bányagondnokságának munká-
sa, az északi harcztéren. (1804);… 

Szepesi János, a Borsodi Szénbányák R.-T. sajószentpéteri bányászatának munkása, az északi 
harcztéren. (1804);… 

Tiffenbacher István, a Borsodi Szénbányák R.-T. sajószentpéteri bányaüzemének munkása, az 
északi harcztéren. (1804);… 

Elesett:… 

Fandák István, a Borsodi Szénbányák R.-T. sajószentpéteri bányamunkása, Szerbiában. 
(1804);… 

Kokubek Ferencz, a Borsodi Szénbányák R.-T. sajószentpéteri bányamunkása, az északi 
harcztéren. (1804);… 

Lukács András, a Borsodi Szénbányák R.-T. sajószentpéteri bányamunkása, az északi 
harcztéren. (1804);…19

 

 

Aztán majd 1918 végéig, számolatlanul… Időszakonként majd megpróbáljuk a 
sajószentpéteri bányászok neveit kigyűjteni… 

 

„… Jánk Sándor, a Borsodi Szénbányák R.-T. bányagondnoka, rendes tag, a királdi 
49. számú munkásosztag parancsnoka, 1914. évi november havi ranggal főhadnaggyá nevez-

tetett ki. (685)..”20
 

 

Esemény,  
történés 

Kincstári 
bánya és kohó 

vállalat alkalmazottja 

(fő) 

Magán 

bánya és kohó 

vállalat alkalmazottja 

(fő) 
Katonai kitüntetés 38 130 

Katonai kinevezés 30 21 

Megsebesült 338 1349 

Harctéri betegségben elhunyt 42 64 

Sebesülésébe belehalt 13 19 

Elesett 106 405 

Eltűnt 27 71 

Hadifogságba esett 84 628 

 

                                                           
19

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1915 (48. évfolyam, 1-24. szám)1915-11-20 / Rendkívüli szám 
20

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1915 (48. évfolyam, 1-24. szám)1915-11-20 / Rendkívüli szám 
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Szerencsére a szaklapok ismét bányánként is ismertetik a termelési eredményeket, sőt vissza-

menőleges adatokat is találtunk! A jelentősebb borsodi termelőhelyek. 

 

Év 

MÁK Rt21 
Kazinczi 

Kőszénbá-
nya 

  Rt 

Sajókaza 

báró 

 Radványszky 

bányaműve 

Borsodi 

Bányatársulat 
Kurityán Királd 

Sajószentpéter 

Erzsébet és 

Alfréd bányák) 

MÁK Rt bérli 
Disznóshorvát 

Sárkány Kornél 
bányaműve 

1906 130 166 98 809 22 736 96 972 144 664  

1907 130 462 82 019 26 532 108 762 154 852  

1908 113 400 104 749 22 156 101 315 152 590  

1909 103 469 112 376 63 423 117 995  125 348  

1910 98 736 110 016 89 680 104 465 119 209  

1911 98 856 123 342 128 018 117 902 111 872  

1912 85 937 114 834 156 328 117 379 117 065  

1913 113 300 102 669 169 693 116 287 109 375  

1914 98 755 88 490 162 004 105 215 95 250 19 015 

1915 110 538 72 572 185 657 121 165 102 610 19 503 

 

 

 

Év 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt, 
Ózd 

M. Áll.  Kincstár 

bányászata, Diósgyőr 

 

Bánszállás Somsály 
Arló, 

Járdánháza 

Pereces 

Parasznya 
Ormospuszta 

                                                           
21

 1910-től majd MÁK Rt és Borsodi Szénbányák Rt. Aztán a Kazinci bánya is ide tartozik. 
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1906 136 053 95 394  308 427  

1907 104 367 94 238  269 712  

1908 110 704 114 081  320 335  

1909 89 715 112 315  340 189  

1910 95 824 113 693  311 714  

1911 108 990 138 827 84 916 337 183 40 000 

1912 89 011 131 535 89 475 364 970 60 000 

1913 101 646 137 353 61 474 323 750 30 503 

1914 74 270 138 581 81 827 277 308 56 097 

1915 68 630 122 878 91 762 270 240 80 545 

 

 

 

1915. évi súlyosabb balesetek. 

 

„… 36. A Borsodi szénbányák részvénytársasága sajószentpéteri új lejtősaknájában 
Barta András Lajos egy 6. számú gyutacsnak elrobbantása által jobb kezén sérült meg súlyo-

san február hó 19-én. A baleset pillanatában sérült egyedül volt a munkahelyén; és míg társa 
egy teli csillével a lejtősakna felé járt, addig ő egy fúrólyuk elrobbantásához készült, miköz-

ben lámpája állítása szerint fel volt akasztva. Mikor a gyújtózsinórt felszerelendő, elővett egy 
gyutacsot, abban a pillanatban egy közeli munkahelyen robbantás történt, amitől lámpája 
elaludt. A lámpát újból meg akarta gyújtani, de eközben a gyutacsot nem tette félre, hanem 
jobb kezében tartotta. Mikor a svéd gyufát meggyújtotta, annak felrobbanásától a gyutacs 
elrobbant és Barta András Lajos jobb keze hüvelyk és mutató ujjúnak végperczét leszakította. 
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38. A Borsodi szénbányák részvénytársasága a sajószentpéteri Alfréd-aknájában Vaszkubnik 

András csillés márczius 5-én aczetiléngáz robbanása folytán sérült meg súlyosan. Nevezett 
munkás este 6 órakor szállt be a bányába és csak a bányában vette észre, hogy a lámpájának 
csepegőcsöve bedugult. Az aknarakodóban a vízcsorga mellé guggolva szedte szét a lámpáját 
s a világítás czéljából az egyik társától kölcsön kért lámpát maga mellé helyezte. A szétszedett 
lámpa karbidtartó edényét a víz mellett egy bányafarakásra tette, ahonnan az a vízbe esett, s 
a fejlődött gáz az égő lámpa lángjától lobbot vetett s Vaszkubnik arczát összeégette…”22

 

 

Ez évben, akkori néven „munkásmozgalomnak” nevezett események is voltak Borsodban és 
itt Sajószentpéteren is. 

 

„… A budapesti bányakapitányság alá rendelt miskolczi in. kir. bányabiztosság kerü-
letében két alkalommal volt munkásmozgalom, amelyek közül az egyik teljesen jelentéktelen-

nek mondható; de mindkettő sztrájkjelleget öltött, amennyiben tényeleges munkabeszüntetés-

sel volt egybekötve.  

Időrendben ezen mozgalmak a következők:  

A Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény- társaságnak járdánházai bányaüzemében a 
munkások nagyobb része, főleg falusi munkások, 1915. évi január hó 24-én megtagadták a 
munkát. Hozzájuk csatlakoztak, inkább félelemből mint meggyőződésből, a telepiek is. A mun-

kabeszüntetésben az első napon 191 ember vett részt, de a mozgalom már január 27-én véget 
ért. 

A mozgalom előzményei a háború kezdetéig nyúlnak vissza. Az 1914. évi általános mozgósítás 
folytán ugyanis a bánya üzemvezetője az év augusztus hó 2-án katonai szolgálatra vonult be s 
ettől az időponttól november hó 6-ig, mikor a helyettes üzemvezető az üzemet átvette, tehát 
három hónapon át az ózdi bányaigazgatóság látta el az üzemvezetés teendőit. Az üzemveze-

téssel megbízott helyettes igazgató állandóan a bányatelepen nem tartózkodhatott s az állan-

dó közvetlen felügyelet hiányát egyes munkások arra használták fel, hogy a munkába a rendes 

időnél későbben kezdtek járogatni, ellenben a bányából a rendesnél egy órával is hamarabb 
távoztak, miáltal munkateljesítményük és ennek megfelelően keresetük is csökkent. A bányából 
a munkások nem a szállítóaknán, hanem a mocsolyási légaknán át távozhattak s így őket elle-

nőrizni alig lehetett. E mellett gyakoriak voltak a munkából való igazolatlan kimaradások is, 
amelyek nem részesültek oly szigorú megtorlásban, mint más bányatelepeken, ahol katonai 
osztagparancsnokságok már kezdetben szerveztettek.  

A munkásosztag feletti felügyeletet itt a politikai hatóság gyakorolta, amelyhez az üzemveze-

tőség a mulasztókat feljelentette, s hogy a munkások kétszeresen ne büntettessenek, a házi 
büntetést mellőzte. Így azután igen gyakori esetben egészen megtorlatlanul maradtak a mu-

lasztások, aminek következménye az lett, hogy a mulasztások mind gyakoribbá váltak, a mun-

kások a hadi állapottal kapcsolatban fennálló szigorú és felbonthatlan szolgálati viszonyt nem 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1917 (50. évfolyam, 1-24. szám)1917-07-01 / 13. szám 
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vették komolyan s az engedelmesség megtagadásának a rendesnél szigorúbb büntetésében 
nem hittek… 

… a tárgyaló főbányabiztos a munkások kiküldöttjeit a kívánságok jogosulatlanságára és 
hangsúlyozta azt, hogy a hadi állapotra és a munkások jelenlegi szolgálati viszonyára való 
tekintettel az engedelmesség megtagadása szigorú megtorlásban részesül, s a következmények 
csak súlyosbodnak, ha a munkabeszüntetés tovább tart. Felhívta ennélfogva a főbányabiztos a 
munkásokat, hogy a munkát haladéktalanul kezdjék meg, illetve a küldöttség tagjai hazamen-

ve, társaikat a munka megkezdésére hívják fel.  

E tárgyalás utón, január hó 26-án már csak 91 munkás maradt sztrájkban s e napon már a 
mozgalmat szító vezetők egy része is jelentkezett munkába.  

Január 26-án délután katonai kirendeltség érkezett a helyszínére, a vizsgálatot azonnal meg-

kezdte és tekintettel arra, hogy a nevezett bányamű sztrájkoló munkásai, mint esküt tett nép-

felkelők s az ottani munkásosztag tagjai, katonai fegyelmi joghatóság alá tartoznak, az eljá-
rást tovább a katonai kirendeltség folytatta s így a bányabiztosság további beavatkozására 
szükség nem volt.  

A katonai kirendeltség megérkezése után a munkások a katonai vizsgálat szigorú következmé-
nyeitől tartva, 27-én mindannyian munkába léptek.  

A katonai vizsgálat február hó 5-én fejeződött be, de annak nyomán a mozgalom kezdői és 
szítói ellen nem alkalmaztatott a törvény teljes szigora, hanem egyrészt a bányaigazgatóság-

nak pártfogása, másrészt a vizsgáló hatóság jóindulatú elnézése folytán, ez a hadi állapotra 
való tekintettel szigorúan elbírálható és megtorolható mozgalom kihágásnak minősíttetett és 
annak főmozgatói, kilenczen, közigazgatási úton 15–15 napi elzárással biintettettek… 

A Borsodi szénbányák részvénytársasága sajószentpéteri bányaüzeménél márczius hó 
2-án 40 liptómegyei toborzott bányamunkás szüntette be a munkát egy napra s ennek okául a 
rossz levegőt hozta fel.  

Magyarázatul megjegyzendő, hogy a sajószentpéteri Alfréd-akna «északi főereszke» nevű 

részében a feltárási munkálatok még az 1914. év folyamán befejeztettek, de az ugyanazon évi 
általános mozgósítás a munkáslétszámot itt is megapasztotta, amely okból ezen bányarész 
művelése a mozgósítás után beszüntettetett s csak miután a munkáshiányt toborzott munká-
sokkal sikerült nagyjából pótolni, kezdetett meg 1915. év márczius hó 1-én ezen bányarészben 
a további művelés. Megelőzőleg az üzemvezetőség a vágatokat és munkahelyeket megvizsgál-

ta, a bányarész megfelelő szellőztetésére a szükséges intézkedéseket megtette s a munka 
márczius hó 1-én meg is indult. Márczius hó 2-án a toborzott liptómegyei munkások (szám 
szerint 40) nem állottak munkába és eljárásuk okául azt hozták fel, hogy a rossz levegő miatt 

nem tudnak az északi ereszkében dolgozni. A bányavezetőség a felhozott okot elfogadhatónak 
nem találva, az esetről a miskolczi m. kir. bányabiztosságnak azonnal távirati jelentést tett és 
vizsgálatot kért. Ezt a távirati jelentést a bányabiztosság egyáltalán nem kapta meg.  

A bányaüzemvezetőség részéről időközben a bányában az összes légközlék és légajtók meg-

vizsgáltattak s ekkor derült ki, hogy a kérdéses bányamezőben, – az ereszke VII-ik párhuza-

mában (nyugati rósz) egy légajtó nyitva maradt úgy, hogy a XI. és XII. párhuzamban telepített 
fejtési munkahelyekre már csak kevés levegő jutott.  
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A léghiány nem volt olyan nagy fokú, hogy amellett dolgozni nem lehetett volna, mert ugyane-

zen párhuzamokban az ereszke keleti részén levő kolonista csapatok zavartalanul dolgoztak.  

Mindazonáltal, hogy az eset megismétlődésének eleje vétessék, az üzemvezetőség utasította a 
bányafelvigyázókat, hogy a légajtókat minden műszak elején vizsgálják meg s az észlelt rend-

ellenességekről azonnal tegyenek jelentést. Továbbá kihirdettetett, hogy bárki – akár szándé-
kos rosszakaratból, akár gondatlanságból – a légajtókat nyitva hagyja, szigorú büntetésben 
részesül.  

A munkások egyébként másnap, márczius 3-án, mindannyian munkába állottak s kijelentették, 
hogy a levegő ellen már semmi kifogásuk nincs. Az üzemvezetőség pedig légmérések alapján 
állapította meg, hogy a bánya szellőztetése megfelelő.  

A bányabiztosság a mozgalomról csak jóval később, márczius 7-én értesült s minthogy a moz-

galom akkorra magától megszűnt, részéről beavatkozásra már nem volt szükség. A bányaszel-

lőztetési kérdés pedig a nevezett aknában folyamatban volt átalakítások, nevezetesen a régi 
ventilátor leszerelése folytán úgyis napirenden volt s utóbbi ügyben végzett hivatalos eljárás 
folyamán az említett bányarész szellőztetése kielégítőnek bizonyult.  

A sztrájkolok 40 munkanapot és keresményben 218 K 40 fillért vesztettek. Zavargás nem 
volt…”23

 

 

1916. év. 
 

„… Sajószentpéter.  

A régi telepen az Erzsébet- és Alfréd-akna mezőiben a lefejtési munkálatok folytattat-

tak. Az Alfréd-aknán az északi főereszke befejeztetett, az aknarakodó melletti ereszke lefejtése 
pedig megkezdetett. Az Erzsébet- aknán csupán oly kisebb telepsávok voltak mívelés alatt, 
amelyek az Erzsébet- aknai összekötő siklóval megnyithatók voltak.  

Az újtelepen a lejtősaknában a feltárási munkálatok folytattattak mind az I., mind a II. szénte-

lepen. A teljesítmények fokozása és gyors előbbrejutás végett üzembe helyeztetett 5 drb 
Eisenbeis- féle pneumatikus és egy drb Jeffrey- rendszerű villamos réselőgép.  

Kísérletek történtek ugyanitt rázócsúszdákkal és e célból 260 m[éter]. rázócsatorna építtetett 
be.  

A külszínen a légakna külső része megfelelő kettős boltozattal és csapóajtókkal, a lejtősakna 
bejárata pedig betonfalazattal láttatott el. Az elmúlt évben az újtelepen az előző évben elma-

radt építkezési munkálatok befejezést nyertek és egy hatlakásos munkásház, valamint egy mű-
hely- épület épült, utóbbi a kovács-, ács- és lakatosműhely befogadására szolgál…24

 

Év 

A Borsodi Szénbányák Rt termelése 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter Sajókazinc Disznóshorvát 
1913 113 300 102 669 116 287 169 693 

                                                           
23

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1917 (50. évfolyam, 1-24. szám)1917-07-01 / 13. szám 
24

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1920 (53. évfolyam, 1-24. szám)1920-12-15 / 24. szám  Magyarország bánya- 

és kohóipara az 1916. évben. 
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1914 98 755 81 490 105 215 162 004 

1915 110 538 72 572 121 165 185 657 

1916 93 730 94 053 112 280 183 085 

 

Az I. aknától mintegy 140 méterre, nyugatra elkezdik 1916-ban kihajtani a II. aknát is. 

Erről a további déli, délnyugati és nyugati szénterületeket akarják fejteni. A II. akna kihajtása 
és a beruházások a háború miatt csak vontatottan haladnak, igazából csak a háború után lesz 
termelésbe állítva.  

Az I. akna termelése most már a döntő és meghatározó a sajószentpéteri szénbányászatban! 

Az előbb bemutatott termeléscsökkenéseknek, itt Sajószentpéteren az egyik fő oka ekkor 
(1914-1915-1916), hogy a mezőbővítő beruházásokat fokozott ütemben valósítják meg. Ez a 
további termelés miatt szükséges. Ráadásul a kisebb termeléshez e miatt, sokkal nagyobb 
költségek járulnak ekkor.  

A világháborús erőfeszítésekhez csak annyit, hogy ez mind a frontokon harcolókat, szolgáló-
kat, mind a hátországot végletesen igénybe vette! Az ottaniak az állandó életveszély és a 
fronti körülmények miatt, az itthoniak pedig az egyre gyengülő ellátás és a rettenetes túlmun-

kák miatt!  

Ekkor már az itteni bányákban is nagyszámú túlórával, heti hét napot dolgoznak!!! 

1916-ban csak 4 munkás vonult hadba Sajószentpéterről, a háború elejétől pedig 9 tisztviselő, 
12 altiszt és 264 munkás. Foglalkozásához visszatért a tárgyalt évben 2 tisztviselő, 1 altiszt, 
23 munkás, a háború egész tartama alatt pedig 3 tisztviselő, 2 altiszt és 70 munkás. Hősi halált 
halt a háború tartama alatt 2 tisztviselő, 3 altiszt, 21 munkás, megsebesült 2 munkás és rok-

kanttá vált 5 munkás.25
 

 

1916. évben folytak Sajószentpéteren a „folyékony levegővel való repesztési kísérletek”. 
Zsigmondy Árpád az 1910-es évek eleje óta foglalkozott e témával, hogy a hagyományos rob-

banóanyagok helyett ezt a megoldást vezesse be. Ezzel váltva ki az akkor használatos 
astralit,

26
 titanit,

27
 dynamon

28… robbanóanyagokat.29
 

 

A sajószentpéteri Alfréd-aknában lerepesztett fúrólyukak elhelyezése. 
 

                                                           
25

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1920 (53. évfolyam, 1-24. szám)1920-12-15 / 24. szám 
26

 Az „Astralit AL” elnevezésű robbanóanyag 76,5–78,5 %  ammonsalétromból, 4 % nitroglycerinből, 0,1 % 
kollodiumgyapotból, 9–11 % trinitrotolluolból, 0,1–0,5 % triolajból, 1–2 % falisztből és 5–7 százalék alumíni-

um-darából (alumínium-porból) készül.  
27

 Összetétele: 88-90 % ammonsalétrom és 10-12 % curcuma szén”. 
28

 Ammónium-nitrát és őrölt tőzeg keveréke. 
29

 A Rimamurány-salgótartjáni Vasmű Rt ózdi bányáiban már 1912-1915 között folytak ilyen kísérletek. 
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„… A következő kísérleteket a borsodi bányák szénbányáiban végeztem, és pedig:  

a) Az Alfred-aknában Sajószentpéteren. Széles fejtésben… 

A fúrólyukak     mélysége   átmérője  

I.    1,0 m   40 mm.  

II.   1,1   35   

III.    1,0    35   

IV.    1,15    40   

V.    1,10    40  

Először az I. és II. fúrólyukat repesztettük 2–2 patronnal, Tirmann-gyutacscsal. A töltés túle-

rős volt; lerepesztettünk kb. 5 tonna szenet.  

A 2. kísérletnél a IV. sz. fúrólyuk 2 patronnal, az V. sz. fúrólyukat 1 patronnal repesztettük le. 
A III. fúrólyuk kimaradt, mert az előző repesztés által erősen megrepedt. A repesztés hatálya 
kemény szénben kb. 9 tonna volt, 1,26 kgr. folyékony levegővel.  

A telepített 5 fúrólyuk részére a bányavezetőség szerint 12 hosszú dynammon- patron szüksé-
geltetett volna (= 1,2 kg.).  

b) Az új kolóniában Sajószentpéteren. Egy ereszkében.  

A fúrólyuk telepítése ez volt (L. rajzot):  

 

 

A fúrólyuk  mélysége  átmérője  patronok száma  

I.   1,00 m   35 mm   2  

II.   1,20    35    1  

III.   1,20    35    2  

Teljesítmény 5 – 6 t. szén, 1 kg. folyékony levegővel…. 

1912–1915. években dynamit I., II, III. és 1914-ben titanitfelhasználás átlagban tonnánként 
0,08 kg. volt, azonkívül a fúrólyukfenék lazítására 0,07 kg. lőpor fogyott tonnánként. Az erős 
esseni patronnal ezzel szemben 0,04 kg. folyékony levegő esne 1 tonna termelt kőre… 

A normális idők beálltával a legtakarékosabban fog kelleni minden téren berendezkednünk. 
Nem kétlem, hogy a fent említett 6 légfolyósító telepen kívül a szén-, fém- és kőbányászatnál, 
kivéve a kisebb, 5000 kg. repesztőanyagnál kevesebbet fogyasztó és folyékony levegőtermelő 
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helytől távol eső bányákat és egyelőre a sújtóléges szénbányákat is, általánosan használatba 
fog vétetni a folyékony levegő, mint repesztőanyag.  

Cikkem elején kimutattam, hogy a bányászatnál 1,380.000 korona volt 1914-ben a felhasznált 
repesztőanyagok pénzértéke. A kőbányáknál ez valószínűleg 600.000 koronát tesz ki. Ha az 
évi megtakarítást csak 1,000.000 koronára becsüljük, ezt az összeget sem szabad kicsinyel-

nünk szegénységünk mellett.”30
 

 

1917. év 

 

Bár 1917-ben hazarendelik az összes még élő bányamunkást31
 a frontokról és nagy-

számú hadifoglyot is bányamunkára fognak, a helyzet így is kritikus. Növekszik a női munka-

erő, sőt a gyermekek foglalkoztatása is… A kitermelt szén vasúti szállítása is „szűk kereszt-

metszet” a háborús, katonai szállítások miatt. 

A bányák itt is, mint sok más helyen, a szakképzett munkaerő hiányával küszködnek. Erről 
majd egy külön fejezetben is írunk Sajószentpéterrel kapcsolatosan. 

A bányák termelésének fokozása azonban nem csak a világháború kapcsán jött igény. Ez már 
korábban is érzékelhető, hiszen a szén az alapvető ipari fűtőanyag és lakosság is nagyrész már 
erre állt rá. 

A Borsodi Szénbányák Rt irataiból már 1912-ben a következők olvashatók: 

  

„ … A megnövekedett keresletre való tekintettel, összes bányáinkban a termelés foko-

zása volna kívánatos, ám ezt a célt csupán munkáslétszámunk megfelelő növelésével lehetne 
elérni, ami azonban igen nagy nehézségekbe ütközik…”32

 

 

A háborús helyzet hozta infláció, az élelmiszerek hiánya és sok minden gátló tényező sújtja a 
munkásokat és alkalmazottakat. Az a megközelítés, hogy az itteni bányászat vezetők ezt nem 

látták, bizony súlyosan téves! Látták és próbáltak is ellene fellépni, szakmai szempontok alap-

ján. Számos írással, felterjesztéssel találkoztam, ahol szakmai alapon próbáltak meg érvelni. 
A politika azonban ezt vagy nem vette, vagy nem vehette figyelembe! 

 

 „… a rendelkezésre álló személyzet… a megnövekedett termelés folytán munkaképes-

ségüknek legmagasabb fokáig igénybe vannak véve…”33
 

 „… a hiányos táplálkozás és azon körülmény folytán, hogy különösen a szénbányák-

ban a munka a háború folyama alatt vasár- és ünnepnapokon is folyt és állandóan a lehetősé-

                                                           
30

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1919 (52. évfolyam, 1-24. szám)1919-12-15 / 24. szám 
31

 Korabeli adat szerint ez Magyarországon 6 837 fő.  
32

 Borsodi Szénbányák Rt, 1912. április 6. igazgatósági ülés jegyzőkönyve. 
33

 Rimamurány Salgótarján Vasmű Rt, Zorkóczy Samu műszaki igazgató, 1915. 



Sajószentpéter szénbányászata 11. A MÁK Rt sajószentpéteri bányái, 1915-1918 

21 

gig forszíroztatott, a munkásság lassacskán elgyengül, ami által természetese teljesítményük 
is csökken…34

  

„… októbertől az emberi munkaerőnek mindinkább növekvő kimerülése tovább 
tart…”35

 

 

1917-ben Sajószentpéteren 13 osztrák honosságú bányamunkásról szól a hír. A jövőre nézve 
tervben vau az Újaknán (I. akna) is a gépi réselés bevezetése. A hadbavouult alkalmazottak 

száma a Borsodi Szénbányák Rt bányáiból: Sajószentpéteren 2 altiszt, 60 munkás; Királdon 3 

tisztviselő (ezek közt egy műszaki), 4 altiszt, 71 munkás; Sajókazincon 1 altiszt, 31 munkás és 
Rudolftelepen 1 tisztviselő, 1 altiszt és 76 munkás.36

 

 

1917. évről egy baleseti jelentés. 

 

„ 8. A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága sajószentpéteri Alfréd akna rakodója 
melletti ereszkében, 1917. évi január hó 11-én Janicsma János III. csatlós ballábán súlyosan 
megsérült. Az említett ereszke I. szintjén egy vájár a szállítókötélről egy üres csillét akart le-

kapcsolni, hogy azt munkahelyére vigye. Eme szándékában azonban más munkások megaka-

dályozták, mire a csillékre várakozó munkások között dulakodás támadt, s mindegyik elsőnek 
akart csilléhez jutni. E közben a szállítókötél, miután a csille villáját is berántották, a csille 
oldalába, az alapkeret mellé került. A csille ennek következtében az alsó szint rakodóján fel-

borult s az ott tartózkodó Janicsma János III. csatlóst ballábának bokáján megsértette.”37
 

 

 

Alfréd akna bezárása, 1917. 

A bányának csak a külszíni rakodóját és a vasúti létesítményeit hagyták meg. 

 

Erzsébet akna bezárása, 1917. 

 

                                                           
34

 Rimamurány Salgótarján Vasmű Rt, Igazgatósági ülés, jkv, 1916. február 
35

 Rimamurány Salgótarján Vasmű Rt, Igazgatósági ülés, jkv, 1916. október 5. 
36

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1917 (50. évfolyam, 1-24. szám)1917-07-01 / 13. szám 
37

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. évben (Súlyos és halálos balesetek feje-

zet) 
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A következő ábra 1865-1917 között mutatja hazánk bányászatának néhány nagyon 
fontos adatát.38

 

 

 

1918. év. 

 

Ez évben is tovább folytak a szénmezők fejlesztései, feltárásai. 

 

„ Adományozások.  

A barnaszénkincsekbeu gazdag Borsod vármegyében a legújabb időben ismét komoly, 
számottevő bányaadományozások történtek, ami kétségtelen bizonyítéka az itteni szénbányá-
szat fokozatos fejlődésének. A helyszíni eljárások során vájást érdemlőnek ítélt feltárásokra 
Disznóshorvát községben «Béla» védnéven, egy három egyszerű bányamérték és egy határ 

közből álló bányateleknek, ezenkívül «Jenő» védnéven egy egyszerű bányamérték és egy ha-

tárközből álló bányateleknek adományozása mondatott ki a Borsodi Szénbányák Részvény- 

társaság cégű bányavállalat javára. Egyidejűleg Kurittyán község határában a Borsodi Bá-
nyatársulat cégű bányavállalat javára egy négykettős bányamérték és egy határközből, to-

vábbá egy három kettős bányamérték és egy határközből álló bányatelek adományoztatott 

«Lajos» és «Miksa» védneveken. Adományoztatott még özv. báró Radvánszky Jánosné és ér-

dektársai javára Sajókaza község határában egy kettős bányamérték és egy határközből álló 
bányatelek «Teréz» védnéven. Ezen bányatelkek és határközökből álló tartozékaikra vonatko-

zólag kiadott bányakapitánysági adományozási határozatok jelenleg jogérvényesülés alatt 
vannak, s legközelebb bányetelekkönyvi bekebelezés tárgyát fogják képezni. Megemlítjük, 
hogy az itt érdekelt községek területén ma is intenzív kőszénbányászat folyik, és hogy ezen 
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 Hanák Péter: Magyarország története 1810-1918. 7/1. kötet. 1978. 
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adományozások révén több mint egy millió négyzetméterrel szaporodott a telekkönyvi ingat-

lant képező szénbányabirtok. H. L.”39
 

 

A MÁK Rt közgyűlési megállapításaiból sok minden kiderül a háború 5. évére vonat-

kozóan! 

 

„ A Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. közgyűlése. A M. Á. K. április hó 27-én tar-

totta XXVI. rendes közgyűlését Simon Izidor kir. tanácsos elnöklésével. Az igazgatóság jelen-

tését Vida Jenő vezérigazgató terjesztette elő. 

Az 1917. üzletév teljesen a világháború nyomasztó viszonyainak hatása alatt állt; a háborús 
helyzet nehézségei mind fokozottabban jelentkeztek. Áthatva annak tudatától, hogy a szénter-

melés a legfontosabb közérdeket szolgálja, minden lehetőt megtettek a cél elérésére, azonban 
minden áldozat és erőfeszítés. és a kormány támogatása dacára sem sikerült a széntermelést 
az előző évek színvonalán tartani. Része van ebben a munkásteljesítmény fokozatos csökkené-
sének, a nyolcórás munkaszakra történt visszatérésnek és a drágaság által világszerte kivál-

tott általános bérmozgalmaknak. Munkásaik élelmezési ellátása a hatósági jellegű központok 
hatáskörébe utaltatott, azonban számtalan esetben a központok sem háríthatták el a beszerzés 
nehézségeit. Hasonló nehézségekbe ütközött a legfontosabb üzemi anyagok beszerzése is, ezek 
szertelen megdrágulása, valamint a létfentartás egyre súlyosbodó nehézségei és az ezek kö-
vetkeztében ismételten szükségessé vált igen jelentős béremelések termelési költségeiket oly 

mérvben megdrágították, hogy azok minden előzetes költségszámítást megdöntötték. Ipari 
melléküzemeik, nevezetesen cementgyáruk, mésztelepeik és erdőüzemeik jelentékenyen fellen-

dültek és ezen üzemágak hozamának köszönhetik, hogy a múlt évnél kedvezőbb pénzügyi 
eredményt áll módjukban felmutathatni. A műszaki berendezések terén nagy akadályokkal 
küzdöttek, főleg a vasanyagok beszerzése körül… 

A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága üzeme szintén megdrágult; osztaléka 5 % lesz. 

Tervbe vették ezen bányaművek nagyobbszabású kiépítését is…  

Az igazgatóság részvénytőke emelési javaslatát előterjesztette. Legutolsó tőkeemelésük egy 
évtizeddel ezelőtt történt; annak eredményéből, valamint megtakarításaikból nem csupán bá-
nyaműveiket fejlesztették, hanem megteremtették jelentős ipari üzemeiket is. Az eljövendő bé-
kekorszak feladatainak megvalósításához fedezetről kívánnak gondoskodni. Erőteljesen fej-

leszteni szándékoznak saját üzemeiket és a Borsodi Szénbányák telepeit, továbbá feltáratlan új 
széntelepek kutatásával foglalkoznak… 

… jóváhagyta az évi zárószámadást, moly szerint az értékleírások után mutatkozó 7,222.266-

75 K tiszta nyereségből 1,060.000 K az általános tartalékalapnak, 150.000 K külön adomá-
nyul a tisztviselők és nyugdíjalapjának, 300.000 K a bányatárspénztáraknak, 400.000 K a 
munkásjóléti tartalékalapnak, 300.000 K a háborúban megrokkant tisztviselőik és munkásaik 
és az elesettek családtagjai háborús segélyalapjának, 25.000 K a «Szende Lajos-alapnak», 
100.000 K a «Károly király gyermeknyaraltatása» akciónak utaltassák át. 3,680.000 K oszta-
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1918 (51. évfolyam, 1-24. szám)1918-03-15 / 6. szám 
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lékra fordíttassék és a fenmaradó 456.549,41 K, tekintettel a jelenlegi valutaviszonyokra, az 

elsőbbségi kölcsön tartalékára használtassák fel…”40
 

 

„A Borsodi szénbányák r.-t. 1917. évi mérlegében 4,287.600 K alaptőke és 1,400.116 

K (az előző évben 902.854 K) nyers jövedelem mellett 397.394 (309.663) K tiszta nyereséget 
ért el, amiből 30 K – 5 % az osztalék.”41

 

 

Ez évben talált hír alapján bizonyos, hogy a borsodi térség főleg a „rozsnyói bányaiskola” 

végzett tanulóiból szerez bánya altiszti utánpótlást. Erre utal, hogy a térség legkiválóbb mér-

nökei vállalnak az iskola felügyelő bizottságában munkát és a nagyvállalatok hathatós pénz-

ügyi támogatást is adnak az iskolának. 

 

„ A rozsnyói bányaiskola 1917–1918. évi működése.  

A rozsnyói bányaiskola hozzánk beküldött jelentése bizonysága annak, hogy a bánya-

iskola hagyományaihoz híven az elmúlt tanévben is megfelelt fontos hivatásának. A szakkép-

zett és megbízható altisztek képzése a mai nehéz üzemgazdasági és nyugtalan munkásviszo-

nyok közepette sokkal nagyobb fontosságú, mint a háború előtti időben volt. Örömmel látjuk, 
hogy a rozsnyói bányaiskola e nehéz feladatot sikeresen oldotta meg. E tekintetben az érdem 
a tantestület tagjait és a felügyelő-bizottsági tagokat illeti. A borsod-gömöri osztály 1918. évi 
július 10-én tartott közgyűlésén rendes bizottsági tagokul: Gyürky Gyula bányatanácsos, társ. 
bányaigazgatót, Jánk Sándor társ. bányagondnokot, Krausz Nándor társ. bányafőgond- 

nokot, Polák Károly kir. bányafőbiztost, Dr. Pósch József polgármestert, Rusznák Sámuel 
társ. bányafőgondnokot és Törék László kir. bányafelügyelőt; a felügyelő bizottság póttagjai-

ul: Bender Ernő társ. bányamérnököt, Dr. Heinzelmann Béla gyárigazgatót, Horváth Sándor 
ny. kohóigazgatót, Németh Zoltán társ. bányamérnököt, Sas Ferenc kir. bányamérnököt, 
Szoboszlay Sándor főjegyzőt és Uxa J. Károly társ. kohóigazgatót választotta meg. A tantestü-
let tagjai: Lajos Győző okl. bányamérnök, ny. bányaigazgató, igazgató szaktanár, Schmög- 

ner János elemi iskolai igazgató, Dr. Heinz Hugó főorvos. Az iskola fentartásához hozzájárul-

tak: a nagyméltóságú m. kir. pénzügyminisztérium 2560 K, a Rimamurány-Salgótarjáni Vas-

mű R.-T. 2000 K, a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. 400 K, a Borsodi Bányatársulat 300 
K, a Borsodi Szénbánya R.-T. 300 K, Rozsnyó r. t. város 360 K, Rozsnyó r. t. város 120 K, az 
Odendall wieni cég 200 K, Rozsnyói Takarékpénztár 40 K”42

. 

 

Öt év hadakozás, annyi szenvedés és vér ellenére, a háború a központi hatalmak vereségével 
ért véget. Az Osztrák Magyar Monarchia számára ez 1918. november 4. 

Ami viszont ezek után következik, a létbizonytalanság, az anarchikus viszonyok, a forradal-

mak, majd a trianoni diktátum, alapjaiban rengetik meg Magyarországot… 

                                                           
40

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1918 (51. évfolyam, 1-24. szám)1918-05-15 / 10. szám 
41

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1918 (51. évfolyam, 1-24. szám)1918-07-01 / 13. szám 
42

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1918 (51. évfolyam, 1-24. szám)1918-09-01 / 17. szám 
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Ez majd a gazdaságra, a pénzre, de a bányászatra is alapvető hatásokat hoz és természetesen 
nem kedvezőeket! 

 

„ Sajószentpéter I. és II. akna 

A sajószentpéteri bányában. Sajószentpéter, dec. 21.  

Estére hajlott az idő, mikor a sajószentpéteri állomás ködbe burkolt épülete előtt zihá-
ló mellel (a rossz szén miatt) megállotta vonat. Kiszállottam.  

A bányavasút hóval betemetett sínpárja mellett felballagtam a telephez. A hunyorgó szemű 
ívlámpák mutatták az utat, jókat szippantva a miskolczi villanygyár gyenge áramából. A falu 
felől panaszos kutyavonítás szállt a havas mezők felett, egyébként csend mindenütt....  

A mai viszonyok között, mikor a porosz szén útját jóformán elvágták a csehek, a zsilvölgyi, 
petrozsényi bányák elesnek – méltó érdeklődéssel tekinthetünk a borsodi bányák felé, honnan 
szobáink melegét, a gyárak, kazánok forraló erejét várjuk.  

Béke termelésünk.  

A háború előtti boldog időkben is rá voltunk utalva a külföldi behozatalra. 1895-től máig a 
magyarországi szénbányák 1913-ban termeltek legtöbb szenet: 102 740 511 métermázsát. 
Viszont a behozatalunk is legnagyobb volt: 46 364 102 métermázsa. Ennyi szenünk hiányzik 
körülbelül most is, mit sajnos, eléggé érzünk megkevesbedett bányáink mellett.  

1913-as széntermelésünkhöz a borsodi bányák a következő mennyiséggel szerepeltek:  

mázsa  

Pereczes és Parasznya43
      3 237459  

Borsodi szénbányák r.t.44
     5 546 537  

Sajókaza       1 093 752  

A borsodi bányák tehát 9 877 748 métermázsa szenet termeltek. 

Háborús termelésünk.  

A háború kitörésével termelésünk is, behozatalunk is csökkent. A kincstári bányák 
egyideig ugyan fokozottabb kihasználás mellett nagyobb eredményeket érnek el, de a rabló-
gazdálkodás csakhamar megbosszulja magát.  

A borsodi szénbányák az 1914. évi termelése 8 455 689 métermázsára csökken. A helyzet csak 
1916-ban, illetőleg 1917-ben kezd javulni. 

A sajószentpéteri bánya.  

Jelenleg egy akna (az 1. számú lejtakna) van működésben 1914-től. Ez akna 50 méter 
mélységig lejt, betonnal van burkolva és villanyvilágítás van benne végig. A robbantás gépek 
útján sűrített levegővel fog történni. Jelenleg ennek teknikai akadályai vannak.  
                                                           
43

 A cikk szerzője a Diósgyőri MÁVAG érdekeltségű bányákra gondolt. 
44

 Ebben a MÁK RT (Borsodi Szénbányák Rt) királdi, sajószentpéteri, sajókazinci, rudolftelepi bányái szerepel-

nek. 
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Ez az akna naponta 30 vagon szenet ad. Ebben az évben a bánya 10 223 vagon szenet termelt, 
mi 1 022 300 métermázsának felel meg. 25 – 30 évig ad még évenkint ennyi szenet.  

A 2. számú lejtakna most van építés alatt. Beletelik 3 év, míg a rendes fejtést meg lehet kezde-

ni. Új telepítésre nincs kilátás.  

Háború alatt, mióta a szénkormány biztos dirigál, kötéseket a bánya nem csinálhatott. A 
szénből nagyobbrészt ipartelepek kaptak, most javarészét a máv kapja.  

Kicsinyben adnak el szenet a telepen; naponta 20 csille (egy csille 7 5 métermázsa) van enge-

délyezve. A jelentkezők száma azonban mindennap 200–300, úgy, hogy a fenyegetések súlya 
alatt sokkal többet kénytelenek adni. A környékbeliek egész szép kereskedést űznek a városi 
szegény tisztviselők és polgárok rovására. Mondjuk, kap 11 métermázsa szenet. Fizet érte 60 
koronát. Behozza Miskolczra, s eladja 180 koronáért. A közigazgatási hatóságoknak 
szénjegygyel kellene ellátni a környéket és a fölösleget Miskolczra szállíttatni, elejét vennék 
az uzsorának, nem is beszélve arról, hogy ha csak az év egy hónapján keresztül kapna Mis-

kolci lakossága naponta 20 csille szenet, az 4 500 métermázsát tenne ki. A munkások keresete 
és fáradtsága pedig sehogy sem áll arányban az élelmes fuvarosok nyereségével.  

Jó szerencsét!  

A háború alatt felállított katona munkás-osztagok felbomlottak a forradalom napján. 
Legnagyobb részük továbbra is ott maradt. Liptó- megyei munkások (130), akik főleg szén-

termeléssel foglalkoztak, s a legjobb munkások közé tartoztak, a forradalom kitörésekor ha-

zamentek. A bányának a műhelyszemélyzettel és altisztekkel együtt circa 380 alkalmazottja 
van.  

Két turnusban dolgoznak, reggel 6-tól délután 2 óráig és 2 órától este 10-ig.  

A társaság az alkalmazottak helyzetén mindig igyekezett javítani. Háború alatt a szakmányke-

reset nem emelkedett. Ezzel szemben kaptak a munkások 110 százalékos háborús segélyt, 190 
százalékos leszerelési jutalékot, családi pótlékot stb.  

Az utóbbi bérmozgalmak a szakmány kereset emelésére vonatkoznak; most folynak a tárgya-

lások.  

A munkásokat élelemmel a rendes fejadag szerint a társaság látja el. – Fennakadás e tekin-

tetben a háború alatt nem volt. 1 kilogramm szalonnának 5 korona, 1 kgr. zsírnak 6,50 kor., 1 
kgr, lisztnek 50, 60 fillér és 1 korona, egy kgr. burgonyának 10–20 fillér az ára. A többi élel-

miszerek is hasonlóan olcsók. Ruhafélét is jutányosán ad a társulat. Egy bakancs például 20 
K. Ezenkívül minden munkás havonként egy csille szenet kap házhoz fuvarozva.  

Sok munkásjóléli intézmény felállítását vette tervbe a társaság, természetesen a háború miatt 
mind halasztást szenvedett.  

* 

Végnélköli sodronykötélbe kapaszkodnak a szénnel megrakott csillék s lassan kapasz-

kodnak fel a lejtős tárnából. Fürge, kis villanymotor45
 szalad elibük, s viszi őket a vasúti ko-

                                                           
45

 Talán a felsővezetékes Ganz mozdonyra gondolt az újságíró? 
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csikhoz. Hány fázós gyermek kuporog a hideg kályha mellett, hány szegény anya kebléből tör 
föl a sóhajtás, csak egyszer melegedhetnék fel a kályha mellett rongyokba burkolt gyermekei!  

Munkások mennek el mellettem. 

A bányászok ajkáról komolyan hangzik a köszöntés:  

– Jó szerencsét!  

(t. n. I.)”46
 

 

 

Bányatiszt bánya- 

járás után47
 

 

Újabb baleseti jelentésre is ráakadtunk. 

 

„ 11. A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága sajószentpéteri 
VIII. számú48

 lejtősaknájának északi II.-ik siklójában Jozefkó Ferenc nap-

számos 1918. évi november hó 4.-én súlyos balesetet szenvedett. A vizsgá-
lat szerint a siklóban a szállítás a gyenge lejtő miatt igen lassan ment. 
Ezen a bajon az ott szállítással foglalkozó munkások úgy próbáltak segí-
teni, hogy ha a kötél megterhelése nem volt nagy, a sikló kötelet kézzel 
húzták, ne hogy a szállítás megakadjon. A kötelet ilyenkor a kötélkoron-

gon kívül fogták meg, s ez esetben, amint a vizsgálat megállapította, azt veszély nélkül megte-

hették. A baleset megtörténtekor Jozefkó érthetetlen oknál fogva a kötelet nem a kötélkoron-

gon kívül, hanem a kis- és nagy terelőkorong közötti részen fogta meg mindkét kezével. Ennek 
az lett a következménye, hogy a kötél 
mindkét kezét átvonta a kis korongon, 
miközben azon súlyos zúzódásokat oko-

zott.”49
 

 

 

Olajosztás az  
élelemtár előtt50

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Miskolczi Estilap - Reggeli Hírlap Reggeli Hírlap, 1918. december (27. évfolyam, 276-298. szám)1918-12-25 

/ 296. szám 
47

 A borsodi szénbányászat 200 éves történetéből (Hermann Ottó Múzeum) 
48

 Nyilvánvaló tévedés. A jelentésben „VIII. lejtősakna” van feltüntetve. Ilyen természetesen itt nem volt. Ekkor 
a termelés az I. lejtősaknából (Újakna) folyt már és ennek volt északi bányamezője.  
49

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. évben (Súlyos és halálos balesetek feje-

zet) 
50

 A bányászok egyéni világítóeszköze ekkor még a bányamécses, amelyben olaj égett. A borsodi szénbányászat 
200 éves történetéből (Hermann Ottó Múzeum) 
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Bányatiszt  
díszegyenruhában51

 

 

 

Bányamécses52
 

 

 

 

 

A világháború alatti termelést mutatja a következő táblázat, ebben a Borsodi Szénbányák Rt 
összes borsodi bányája benne van, de a tendenciák jól látszanak.53

 

 

Év 
Termelt szén 

(t) 

Arány 

(%) 

1913 611 323 100 

1914 542 712 90,6 

1915 892 540 98,4 

1916 613 753 100,3 

1917 558 824 91,4 

1918 551 210 90,1 

 

Legnagyobb csökkenést Királd produkálta, Sajószentpéter is csökkent, viszont az új I. akna 

üzembe állása után (1915 és utána) növekedés és stabilitás is jellemző. 

 

1917. év54 

Bánya 

Termelés 

Tervezett  

(t) 

Tényleges 

(t) 

Sajószentpéter 89 900 93 480 

Sajókazinc 111 300 104 975 

Királd 80 900 70 926 

Rudolftelep 174 400 160 866 

 

 

                                                           
51

 A borsodi szénbányászat 200 éves történetéből (Hermann Ottó Múzeum) 
52

 Gyűjtemény Haáz Rezső Múzeum. Származási helye ismeretlen. Hosszúsága: 14,2 cm. Magassága: 17,5 cm. 
Szélessége: 10,1 cm. Anyaga: vas, öntött acél. Formája zárt vaslemezekből kialakított körtelakú, a kengyel íve-

sen az olajnyílás fele hajlik. Az öntöttacél kengyel csúcsa pajzsban végződik, melyen bányászjelképek (bányász-

ék, kalapács) láthatóak. Hiányzik a kanócigazító csipesz, valamint a felfüggesztő kampó. Az olajnyílást csúsztat-

ható kanócszorító tolóka zárja le. Székelyudvarhelyhez legközelebb a parajdi sóbánya található, ezért feltételez-

hető, hogy az eszközt ott használták a 19-20. század során. 
53

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. években. Budapest 1931. 
54

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1917. II. 67. 
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„ A képzelet mindent nagyobbra fest,  

mint a valóság lenni szokott.”1
 

 

Az Alfréd aknában 1909-ben „ereszkék segélyével” a mélyművelésre tértek át. A mű-
velés azonban ennek ellenére is egyre nehezebbé vált. A művelés oly messzire haladt, hogy a 
hosszú szállítás már nem volt gazdaságos, s a főszállító vágatok további kihajtását beszüntet-

ték. Számos kisebb teleprészt is visszahagytak, közöttük a deli területen egy sűrű vetődések-

kel szabdalt teleprészt is. (Korábbi fejezetben az Albert-aknai elhelyezkedési vázlat) 

Ezt a célt szolgálta az úgynevezett „déli ereszke”, s az „északi ereszke”. DNy felé „jó messze 
mentek” (?) az Alfréd-aknai fejtésekkel, végül azonban, mivel a szállítás a nagy távolság miatt 
igen körülményes volt, az Alfréd-aknai műveleteknek ezt a részét abbahagyták.  

Az aknától DNY-ra (Sajókápolna irányában) tartó művelésnél a kisebb fedőréteg miatt már 
100-200 méteres védőpillér meghagyásara kényszerültek, nehogy a Nyögő - patak vize beszi-

várogjon. 

Ezért a műveléssel a határvetőig nem tudtak el jutni. ÉNY-ra a 40 m-es, DK-re a 60 m-es vető 
szabott határt a művelés folytatásának. Keleten 60-70 méteres vetőhöz értek.  

Az Alfréd-akna főszállító vágatai a vetőkig már 1400 m hosszúak voltak. Hasonló problémák 
adódtak az Erzsébet-lejtősaknánál is. 

A Szigfried-bánya2
 K-i oldalán a fejtési határt egy vetődés szolgáltatta; azon túl le nem fejtett 

terület következett. 

Meg kell említeni, hogy az Alfréd-aknától D felé, kb. 500 m-re kis szénteleprészlet maradt 
vissza, amelyben a vetődéseknek sűrű fellépése, illetve az ezek által való erős szétdaraboltság 
miatt nem volt lehetséges a telep lefejtése.  

A sajószentpéteri kapcsolódó szénmezők déli és délnyugati irányban való meghatározás már 
1910-ben elkezdődött. Így jelölték ki, az új lejtősaknák legjobb elhelyezési lehetőségét a mai 
„Újtelep”-i „Újakna”-i részen.  

Az I. aknát elkezdték mélyíteni és ezt 1914-ben állították üzembe. Ezt követi majd a II. akna 

(az I. akna közvetlen közelében, de más irányban), erről szól ez a fejezet is.  

1917-ig azonban még az Alfréd-akna volt az egész sajószentpéteri bányászat központja. 

 

Nézzük ezek után, hogy az eredeti Alfréd aknai terület lebányászása után merre is kell 

keresnünk az új, 1914. február 4-én már üzembe állított, lejtősaknát, amely az I. lejtősakna 

nevet kapja majd. 

A széntelepekre vonatkozó leírás – szintén Dr Schrétertől – megint szolgáltat érdekes adalé-
kokat erre vonatkozóan is. Találunk majd utalásokat a lejtősakna helyére is. Ezek alapján jó 
pontossággal meg lehet határozni az I. lejtősakna helyét, irányát és még számos jellemzőjét is, 
                                                           
1
 Széchenyi István 

2
 Schréter említi, azonosítani nem tudtam. 
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bár ezekben a leírásokban mindig csak a „sajókápolnai határ” szerepel.
3
 A korábbi kataszteri 

térképeken láttuk, hogy a „sajókápolnai határ” bizony nagy területet takar és ez így nem 
egyértelmű! 

 

 

„… A sajószentpéteri barnaszénterületen több széntelep ismeretes, amelyek közül ed-

dig kettő bizonyult fejtésre érdemesnek.  

A legalsó ismert telep az alsó vagy III. telep, ezt a telepet eddig csak egy fúrásban (1. 
sz.) harántolták.4 A fúrási napló szerint a telep 2,5 m vastagságú ugyan, de agyagos beágya-

zásokkal tisztátalanított, úgyhogy a sajószentpéteri területen), vagy legalább is annak nagy 
részén ez a telep, fejtésre nem látszik méltónak. A szóbanforgó széntelep megfelel a Baross-

akna és a Perecesi akna alsó, vagy Adriány-telepének. Ez a széntelep a Baross-akna táján, 
tőle Ny-ra és ÉNy-ra a külszínre is került, úgyhogy régebben itt táróbányászkodás is lehetsé-
ges volt. Északabbra, Sajókondó mellett szintén aránylag még közel fekszik a külszínhez, úgy-

hogy a telepet kisebb mélységű lejtősaknával lehet kitermelni. ÉK felé haladva azonban mind 
                                                           
3
 Az 1916-17. évi helyszíni vizsgálatai során folyamatosan „Sajókápolna határában” működő bányáról ír.  

4
 A MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZAT ISMERTETÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 1900. ÉVI PÁRISI 

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSON RÉSZTYEYŐ VÁLLALATOKRA. IRTA A XI. CSOPORT MEGBÍZÁSÁ-
BÓL DÉRY KÁROLY. AZ ELSŐ CS. KIR. SZAB. DUNA-GŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG ELÁRUSÍT. 
IGAZGATÓJA. 
A sajómelléki bányászatok, valamint az azt megelőző fúrások bizonyítják, hogy az egész sajómelléki 
szénmedenczében 3, sőt helyenként 4–5 széntelep van kisebb-nagyobb vastagságban kifejlődve. Ezek közül há-
rom telep a Sajó mentén több bányában kerül lefejtésre; a legalsó, vagy III. sz. telep Királdon művelés alatt van; 
Sajószentpéteren azonban csak több fúrólyuk által van konstatálva. 
Ezen telep mintegy 2,5 m vastag tiszta település, minden pala beágyazás nélkül; települése kissé szeszélyes, he-

lyenként kiékül; a II. sz. telep mintegy 2–2,5 m vastag, ez is tiszta település, csak helyenként van többé-kevésbé 
palával átnőve. Ezen telep Királdon és Sajószentpéteren nemkülönben a Sajóvölgy nagyobb részében van kifej-

lődve; vastagsága azonban váltakozó; Sajószentpéteren alig éri el a 1,5 m vastagságot. A legfelsőbb vagy I. sz. 
telep képviselve van úgyszólván az összes sajómelléki bányákban; nem mindenütt művelésre méltó, Sajószentpé-
teren azonban nagy előnnyel fejtik kemény fedükőzete miatt, daczára annak, hogy egész vastagsága csak 0,9–
1,20 m-t teszen ki… 
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nagyobb mélységbe kerül, úgyhogy a kápolnai lejtősaknák táján kb. 166 m-ben és a régi Alf-

réd-akna táján már kb. 235 m mélységben fekszik a külszín alatt. A széntelep minősége is, úgy 
látszik, DDNy felől ÉÉK felé haladva rosszabbodik: míg a Baross-akna szene s a régi varbói 
tárók szene aránylag igen jó volt, Sajókondónál a széntelep egy része már palás kifejlődésű s 
tovább ÉÉK-re, úgy látszik, az elpalásodás még fokozódik.  

Az alsó széntelep fölött 126 m-nyi meddő rétegcsoport következik. A meddő rétegcso-

port felső részébe, kb. 99 m-re az alsó teleptől vékony, 30-45 cm-nyi széntelepecske telepszik, 

amely a sajószentpéteri szénterületen seholsem válik fejtésre érdemessé, míg a szomszédos 
berentei, alacskai és sajókazinci szénterületeken már részben fejtésre érdemes vastagságú. Ez 
a fenti területek 70 cm-es telepe.  

A meddő rétegcsoport fedőjében, vagyis az említett kis teleptől mintegy 21 m-nyire kö-
vetkezik a középső, II., vagy Alfréd-telep, amely megfelel a perecesi Wiesner-telepnek, az 

alacskai és berentei főszén-telepeknek. Vastagsága az új I. és II. sz. lejtősaknákban 1,20-1,50 

m. A széntelep tiszta, meddő beágyazás nélküli. Fel kell említenem, hogy a telep az I. sz. lej-

tősakna 2. déli szintjének 800. m-ében, a K-i irányban kihajtott ereszkében, kb. 20 m hosszú-
ságban elmeddősödik. Ez eddig kivételes jelenségnek bizonyult. Az Alfréd-telep, a 

szóbanforgó területnek a főtelepe, az egész terület alatt, általában egyforma minőségben és 
vastagságban megvan, illetve részben megvolt. Ez a telep a D-i részeken még aránylag kisebb 
mélységben van a külszín alatt, mint Sajókápolna táján, helyenkínt az egyes széntáblák fel-

emelt részleteinél kb. 10-15 menyire, az I. lejtős aknánál 50 m-re, addig É felé mindjobban 
mélybe kerül. Az Alfréd-akna már 109 m mélységben érte el a telepet. K-i irányban is na-

gyobb mélységbe jut a vetődések révén.  

Az Alfréd-telep fölött 80 m-nyi meddő rétegcsoport következik, amelynek felsőbb ré-
szébe, kb. 60 m-re az Alfréd-telep fölött újból vékony, kb. 20 cm-nyi széntelepecske következik, 
amit az Erzsébet-telep, kísérő telepének szoktak nevezni. E fölött 15-20 m-re következik a fel-

ső, vagy Erzsébet-telep. 

Az Erzsébet-telep, amely megfelel a perecesi Mátyás-telepnek, vékonyabb és általában 
gyengébb minőségű, mint az Alfréd-telep. Vastagsága 0,70- 1,00 m. A telep alsó részébe, kb. 
10-15 cm-nyire a fekvőtől vékony, 10-15 cm-nyi riolittufa réteg telepszik. Az Erzsébet-telepet 

a terület délibb részein, Sajókondó és Sajókápolna környékén teljesen eltávolította a 
denudáció. Körülbelül Sajókápolna és Sajószentpéter között a félúton lehet a telepnek a ple-

isztocén párkánysík, s az alluvium által elfedett kibúvása; innét ÉK felé lejt, s az Alfréd-akna 

táján 26 m mélységben, az egykori Erzsébet-lejtősakna táján 30-40 m mélységben fekszik a 
külszín alatt. Föléje É felé vastagodó meddő rétegcsoport telepszik.  

Déry a telepről 1900-ban a következőket jegyzi meg: „Sajószentpéteren nagy előnnyel fejtik 
kemény fedőkőzete miatt, dacára annak, hogy egész vastagsága csak 0,9—1,20 m-t teszen ki.” 

A széntelepek ÉÉK—DDNy-i irányú vetődésekkel szeldeltek; az egyes vetődésekkel ha-

tárolt széntáblák általában nyugodtan fekszenek; azok csapása általában ÉÉK—DDNy-i, s 

általában alacsony szöggel (3-7°) KDK felé lejtenek. Az egyes széntáblák a lépcsős vetődéses 
szerkezet következtében lépcsőzetes módon helyezkednek el egymás mellett.  
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A sajószentpéteri barnaszénterület bányaföldtani szelvénye a II. sz. lejtős-aknán5
 át.   

 

 

 

A sajószentpéteri szénbányászat ezidő szerint6
 kizárólag a Sajókápolna határában fek-

vő I. és II. sz. lejtősakna területére szorítkozik. Az I. sz. lejtősakna 159,011 m f. sz. f. magas-

ságban nyílik, s 15°-os lejtéssel K-i irányban lefelé halad. 180 m hossz után elérték a szénte-

lepet, 109,5 m t. sz f. magasságban, vagyis a külszín alatt 50 m mélységben. Itt a telep csapá-
sa mentén kihajtották az első szintet. 180 m-en túl 3,5°-os lejtéssel 200 m-re halad a lejtősak-

na tovább a széntelepben. 200 m távolságban hajtották ki ugyancsak a széntelep csapása 
mentén a második szintet. 

Az első szint D-í szárnya 1924-ben (Kápolna községig) 1000 m, É-i szárnya 500 m 
hosszú volt. A második szint D-i szárnya Sajókápolnáig 1200 m, É-i szárnya 650 m hosszú 
volt a vetődésig. Az első D-i szinten, a lejtősaknától kb. 220 m-re hajtották ki az első siklót. 

                                                           
5
 Azonos Sajószentpéter II. aknával, emlékeim szerint is DDNy-i irányban ment a II. lejtősakna!  

6
 Az év 1916-17 lehet, akkor kutatott itt Dr. Schréter, majd a 20-as évek elején folytatta. Egyéb forrásokban (Izsó 

István) az I. akna → 1910-re, a II. akna → 1914-re van datálva.) A saját kutatásaim szerint 1914-ben a MÁK az 
Erzsébet és az Alfréd bányák kimerülése előtt, a sajókápolnai határban két lejtősaknát mélyített. (I. és II. aknák) 
Ez a II. akna, később Újtelep, majd Sajószentpéter II. akna. 1914-ben csak az I. lejtősaknát művelték Sajókápol-

na irányában 
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Tovább délebbre az első siklótól 450 m-re van a második sikló. Az I. sz. lejtősakna fejtési te-

rülete érintkezik az Alfréd-akna által lefejtett területtel; nyugaton pedig az említett nagy vető-
désig terjed.  

A II. sz. lejtősakna az I. sz. lejtősaknával szemben Ny-on kb. 140 m-nyire nyílik. A lej-

tősakna 16°-os dőléssel NyDNy-i irányban 123 m hosszban halad lefelé. A külszín alatt kb. 40 
m mélységben rájutva a széntelepre, vízszintesen Ny-i irányban tervezik a főkeresztvágat ki-

hajtását egészen a birtokhatárig azzal a céllal, hogy lehetőleg az elvetett teleprészek alatt 
haladva el, az egyes széntáblák lefejtését siklók segélyével könnyű szerrel végrehajtani lehet-

séges legyen. A főkeresztvágat tengelyében mélyített fúrólyukak ezt mindenesetre igen való-
színűvé is teszik. A fúrólyukak tanúsága szerint az Alfréd-telep a külszín alatt átlag 40-50 m 

mélységben fekhetik. Az említett nagy, DNy felé azonban kisebbedő vetődéstől ÉNy-ra eső 
széntáblák lefejtése lesz a II. sz. lejtősakna feladata. 

Felemlítem itt, hogy a II. sz. lejtősakna a főkeresztvágat kihajtásakor a 3. széntáblá-
ban, a vetőn való áthaladás után, a széntelep fekvőjében, kb. 4-5 m-re folyós homokot tártak 
fel, amely kb. 30 m hosszban eliszapolta a vágatot; kb. 60 m3

 anyag került ekkor ki. Szűrőgát-

tal való elgátolás után a keresztvágatot továbbhajtották.  

1924. elején a régi Erzsébet-táró közelében új lejtősakna hajtását kezdték meg, amely-

lyel az Erzsébet-telepnek a szénterület Ny-i részén levő, még érintetlen részeinek feltárását és 
fejtését vették tervbe. Az 1924. év nyarának derekáig kb. 60 m hosszúságban elkészült a lej-

tősakna, azonban a szén- piacon ezidőtájban bekövetkezett kedvezőtlen fordulat miatt a lej-

tősakna továbbhajtását abbanhagyták…7
 

A sajókápolnai határban levő I. sz. lejtősaknából kitermelt barnaszén, a II., vagy Alf-
réd-telep szene, közepes minőségű barnaszén. Színe, karca barna, darabosan törő. Meddő 
beágyazás nincs benne. A termelt szén szemnagyság szerint a következőképen oszlik meg: 
1900-ban Déry szerint a darabos szén az egész termelésnek 30-40%-át tette. Elszner Ágoston 
bányaigazgató úr közlése szerint az utóbbi időben az osztályozás a következő eredménnyel 

járt: darabos szén 47 %, rostált aknaszén 28 %, dió II. 10 %, dara 15 %. 

 A szén raktározhatóságára vonatkozólag Elszner8
 bányaigazgató úr a következőket közölte: 

„Szenünknek télen állandó időjárás mellett hosszabb ideig változatlan a halmazállapota, az 

időjárás változásával azonban megváltozik; naptól, esőtői, széltől mentes helyen (pincében) 
hosszabb ideig raktározható.”  

A szén hosszú sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad vissza… 

a szén fűtőértéke 3564 és 4333 kalória között ingadozik. Kalecsinszky két elemzést közölt; az 
egyik a felső, vagy Erzsébet-telepre vonatkozik, eszerint ez a szén 4290 kalóriás, a másik, a 
II., vagy Alfréd-telepre vonatkozik, amely 4212 kalóriás. Papp K. is közöl egy elemzést, de 
annak felemlítése nélkül, hogy az melyik telep szenére vonatkozik. Szerinte a sajószentpéteri 
szenek fűtőértéke 3500 – 4000 kalória… 

 

                                                           
7
 Ez lehetett aztán természetesen a III. lejtősakna, azaz Sajószentpéter III. akna. 

8
 Minden bizonnyal Elszner Ágoston okleveles bányamérnök, aki 1923-24-ben a Rudolftelepi bányát irányítja. 

1924 után nevével már a sajószentpéteri, sajólászlófalvi bányákkal kapcsolatban találjuk. 
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A sajószentpéteri szénterületen az eddig kitermelt szénmennyiség a következő: Déry szerint 
1895-től 1899 végéig 509.967 tonna; ugyanő erről az időszakról részletes statisztikát is közöl. 
Papp K. szerint 1891-től 1910-ig 2,012.890 tonnát termeltek ki. A sajószentpéteri 
bányaüzemvezetőség, illetve Elszner Á. bányaigazgató úr közlése szerint 1910. elejétől 1920. 
végéig 1,060.247 tonnát és 1921. elejétől 1928. végéig 675.717 tonna barnaszenet termeltek 
ki. A két telepből eddig kitermelt szén mennyisége tehát összesen kb. 3,750.000 tonna…”9

 

 

Amikor az I. akna helyének meghatározásához hozzákezdünk, néhány dolgot le kell 
szögeznünk előtte!  

Sajószentpéter szénbányászatában több bánya és több akna is szerepel. Láttuk, hogy a legele-

jén Alfréd és Erzsébet bányák (aknák) voltak. A későbbi, számozott aknákat ezek jócskán 
megelőzték. Ezeknél is vannak anomáliák, mert képeken, képeslapokon, Főbánya, Sajószent-

péteri bánya… nevek is előfordulnak. 
                                                           
9
 Dr Schréter Zoltán: A Borsod – Hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása. 
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A köztudatban számozva azonban négy akna lesz majd, Sajószentpéter I., II., III. és IV. A 

római számozás először a lejtősaknákra vonatkozott!  

Bár az első bányák (Erzsébet, Alfréd) Sajószentpéterhez közelebb voltak, a későbbi aknák 
számozása Sajókápolna irányából indult, – az aknák innen számítva nagyjából É-Ny-i irány-

ban Sajószentpéter felé haladva nyíltak, – I., II., III., és IV. 

Ezeknél is aztán jócskán látszik kavarodás, mert például az I. és II. lejtősaknák, amelyeket a 

MÁK Rt hajtott ki (ezt majd térképre is tesszük) esetében az „Újtelep”, „Újakna” néven is 
emlegetik… 

Mindezek mellett azonban úgy tűnik, hogy a fellelt irományok alapján jó eséllyel 
kezdhetünk hozzá a Sajószentpéter I. lejtősakna helyének meghatározásához! 

No, de hol is van a „kápolnai határ”, amit Schréter említ?  Ez így egy nagy kérdés, mert sok 
más leírásban is a „kápolnai határ” szerepel helyként. Látható, hogy a településhatárok, mint 
helymeghatározás, sajnos nem igazán értelmezhetők! Ezt mutatja a korábban már ismertetett 

több kataszteri térkép is.  

A Schréter féle és az egyéb leírásokban szereplő „sajókápolnai határ” pontosításra szorul, 
mert ez akár több kilométer is lehet. 

Schréter egyik térképén egy bánya Sajókápolna felett van feltüntetve. Lehet, hogy ez már Sa-

jószentpéter I. akna, vagy a II. akna (akkori nevén „Újakna”)?  Nincs nevesítve, így ez egyál-

talán nem biztos, sőt a helye sem, mert nem egy pont a térképen, hanem egy jel… 

 

 

Egy mostani térképen Sajószentpéter II. akna a jelenlegi 26. úttól (Miskolc – Bánréve főút)10
 

2,41 km-re van, a műúttal párhuzamos irányon mérve (36,39o
). Ugyanezen az irányon Sajó-

kápolna széle 2,90 km.  Az arány a II. aknáig 4/5 távolságnyi. 

                                                           
10

 Azért választottam a 26. főút vonalát, de lehetne a vasút is, mert ennek helye nagy valószínűséggel nem sokat 
változott az idők folyamán.  
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Nézzük ezek után a különféle fellelhető térképeket is! Miket is találhatunk ezeken az idők 
folyamán? 

Kezdjük azokkal, amelyeket kellő pontossággal és alapossággal készítettek és sok információ 
is szerepel rajtuk. 

Ezek pedig a különféle katonai felmérések térképei. 

 Magyarország I. katonai felmérés térképe (1782-85) 

 Niegu-bach → Nyögő-patak → (németül: Stöhnen – Bach lenne)
11

 

 Bányának semmi nyoma, mert minden később indult. 

 

 

 

 A Magyar Királyság II. katonai felmérés térképrészlete (1819-1869).  

Bányának semmi nyoma. Ez természetes, mert minden később indult. 
A hegyeken, dombokon azonban már a nevek szerepelnek! Igaz, hogy Harincza-patak 

és a Nyögő-patak helyett, Korcsolyás-patak a mellette levő Korcsolyás hegyről? 

E térképen már szerepel Kisfalud-puszta is, amely jó támpont volt a Xivkovich 

féle Erzsébet bánya helyének megállapításakor. 
                                                           
11

 Látszik, hogy a „nyögő” szót → „niegu” „németesen-fonetikusan” ráírták a térképre. 
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 A III. katonai felmérés (1869-1887) térképe. 
Bánya, az út túloldalán jelölve Kápolna mellett Ny-ÉNy irányban!  

Kis patak is látszik, amely a Nyögő-patakba ömlik. A kis patak miatt ez II. akna len-

ne?  II. akna mellett van a valamikori bányavasúton a vízáteresz! De ekkor a II. akna 

nem igazán lehet, mert az 1917-ben indult és a lemélyítése, építése 1-2 év lehetett. 
Egyáltalán a térkép felmérése és rajzolása idején, amely a Magyar Királyságban 1872 

– 1885 között ment végbe, pontosan e területen mikor dolgoztak?  
Ezt viszont sikerült kideríteni, 1883-ban készültek a Sajó-völgyi területek felmérései.12

 

Láttuk, hogy a Xivkovich és Szirmay bányák mikor jöttek létre. A térképen még a 
sajószentpéteri legrégebbi szénbányák (Erzsébet bánya, Alfréd akna sem szerepelnek, 

nem, hogy a sokkal későbbi I. és II. akna! 

A térkép felirata „Sth. Bgro”.  

Az Sth rövidítésre is csak találgatni lehet. Steinkohlen Bergwerck? Szénbánya? 

Steinbruch? Kőbánya?13
 

Az sth rövidítésre is csak az angolban találtam egyértelmű nyomot, „something” → 

„valami”.  

A német rövidítésekben is valami hasonló jön ki: „etwas”  etw. – sth. →  „valami”.14
  

A „Bgro” rövidítésre is, egyelőre csak találgatni tudok, „bergdirektor” → bá-
nyaigazgatóság, „bergbüró” → bányairoda…  

                                                           
12

  Magyarország felmérési térképeinek (1:25 000) szelvénybeosztása a III. katonai felmérés idején, feltüntetve 
az egyes szelvények felmérésének az időpontját (1872–1884) Jankó Annamária: Magyarország katonai felméré-
sei. 
13

 Az I. katonai felmérés rövidítéseinek jegyzéke fordítással (Borbély Andor - Nagy Júlia nyomán) 
14

 Átnéztem a III. katonai felmérés jelkulcsait. Különféle bányákat (érc, só, kő, ásvány, ásványvíz…) 17 féle 
jelkulccsal különböztettek meg. Az általunk megtalált és keresett jel nem szerepel köztük. 
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Egyáltalán szénbánya ez a „valami bánya”? 

Talán a Martin János féle bánya, a „Johann Martin Grube” lenne?  

Igen ám, de az Sajólászlófalván volt és nem Sajókápolnán! Próbáljuk meg térképen elhelyezni 
ezt a Martin János féle bányát! 

 

„… A sajóvölgyi szénmedencében a sajólászlófalvi szénterület egyike azoknak, ame-

lyek már a legrégibb idő óta is az érdeklődés, sőt ideiglenesen a bányászai tárgyai is voltak, 
aminek magyarázatát a felső telepnek a külszínre való kibúvásában könnyen megtaláljuk. A 
bányairodában lévő régi bányatérkép tanúsága szerint 1862-ben művelték a felső széntelepet 
táró segélyével s a termelt szenet állítólag tengelyen szállították Miskolcra. A táró neve „Jo-
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hann Martin Grube” volt, s a templomtól DDK-i irányban, a domboldalban feküdt. Állítólag 
két évig volt a táró üzemben, azután megszűnt…”15

 

 

Tehát Sajólászlófal-

va és a falu temp-

lomától D-DK-i 

irányban, a domb-

oldalban. 

A templom kiválóan 
ábrázolva a térké-
pen! Ettől tehát a 
bánya D-DK-re. A 

térképen ezt ábrá-
zolva látszik tehát, 
hogy a Kápolna 

mellett bejelölt 
„Sth. Bgro”. bányá-
hoz a Martin János 
féle bányának sem-

mi köze! 

Nincs köze természetesen az 1910-14. körül mélyített I. aknához sem, mert az akkor még nem 
létezett!  

„ A m. kir. koronauradalom már a XIX. században andezittufa-bányát művelt a község 
területén…”16

 

 

A Schréter-féle leírásokat is átnézve, az andezittufa-bánya inkább a Nagykorcsolyás hegy 

környékét jelentheti, azaz a községtől keletre és nem nyugatra és az andezittufa elhelyezkedé-
sekre nézve pedig igaz, hogy 

 

„… Megtaláljuk végül Sajószentpétertől DK-re a Nagykorcsolyás – hegyen, a 

sajóbábonyi Párna–, Kis Méhész–hegyeken, ahonnét Miskolcig húzódnak le. Miskolctól D-re 

az Avason át is továbbfolytatódnak…”17
 

 

Bevallom, így teljesen tanácstalan vagyok e bányát illetően… Nem tudom tehát egyértelmű-
en, hogy a III. katonai felmérés térképén látható „Sth. Bgro” mi és kié… 

                                                           
15

 Dr Schréter Zoltán (A lászlófalvi szénelőfordulást először említi REITZ F. (21; 174) 1867-ben, majd megem-

lékszik róla HANTKEN (6; 306) mint MARTIUS KÁROLY-féle lászlófalvi szénbányaműről s végül 
KALECSINSZKY (11; 161) is…) 
16

 Dr Izsó István 
17

 A MAGYAK ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1949. ÉVKŐL 

„Johann Martin Grube” 
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 Innen menjünk tehát tovább az I. akna helyének meghatározásában! Egy kis számolga-

tásra, rajzolgatásra azonban majd szükség lesz.  

A „Schréter féle” leírást vesszük alapul, amelyben ekkor már mind az I. akna, mind a II. akna 

szerepelnek.
18

  

A saját kutatásaim szerint 1914-ben a MÁK az Erzsébet és az Alfréd bányák kimerülése előtt, 
a „sajókápolnai határban” két lejtősaknát mélyített. Először az I. aknát, majd a II. aknát. 

Ez a II. akna, később Újakna, Újtelep, majd Sajószentpéter II. akna. Biztos pont, mert ez va-

lamilyen szinten ma is fennmaradt, a lakóházak és csarnokok, épületek, a meddőhányó révén. 
A térképeken is jól azonosítható. 

Dr Schréter 1916 nyári kutatásai elején még csak az I. lejtősaknát művelték Sajókápolna irá-
nyában. Tulajdonképpen az Alfréd akna közvetlen utódja volt az I. lejtősakna. Éppen azért 
létesült – írtunk róla – mert a reménybeli szénterületek az Alfréd aknától délre, délkeletre he-

lyezkedtek el.  Az I. aknával a terület jól megközelíthető, kisebbek a bányabeli szállítási tá-
volságok és az akna telepítésével a déli vetők, a zavart részek is kiküszöbölhetőek. 

„ … A sajószentpéteri szénbányászat ezidő szerint19
 kizárólag a Sajókápolna határá-

ban fekvő I. és II. sz. lejtősakna területére szorítkozik. Az I. sz. lejtősakna 159,011 m f. sz. f. 
magasságban nyílik, s 15°-os lejtéssel K-i irányban lefelé halad. 180 m hossz után elérték a 
széntelepet, 109,5 m t. sz f. magasságban, vagyis a külszín alatt 50 m mélységben. Itt a telep 

csapása mentén kihajtották az első szintet. 180 m-en túl 3,5°-os lejtéssel 200 m-re halad a 

lejtősakna tovább a széntelepben. 200 m távolságban hajtották ki ugyancsak a széntelep csa-

pása mentén a második szintet. 

Az első szint D-i szárnya 1924-ben (Kápolna községig) 1000 m, É-i szárnya 500 m 
hosszú volt. A második szint D-i szárnya Sajókápolnáig 1200 m, É-i szárnya 650 m hosszú 
volt a vetődésig. Az első D-i szinten, a lejtősaknától kb. 220 m-re hajtották ki az első siklót. 
Tovább délebbre az első siklótól 450 m-re van a második sikló. Az I. sz. lejtősakna fejtési te-

rülete érintkezik az Alfréd-akna által lefejtett területtel; nyugaton pedig az említett nagy vető-
désig terjed.  

A II. sz. lejtősakna az I. sz. lejtősaknával szemben Ny-on kb. 140 m-nyire nyílik. A 
lejtősakna 16°-os dőléssel NyDNy-i irányban 123 m hosszban halad lefelé. A külszín alatt 
kb. 40 m mélységben rájutva a széntelepre, vízszintesen Ny-i irányban tervezik a 
főkeresztvágat kihajtását egészen a birtokhatárig azzal a céllal, hogy lehetőleg az elvetett 
teleprészek alatt haladva el, az egyes széntáblák lefejtését siklók segélyével könnyű szerrel 
végrehajtani lehetséges legyen. A főkeresztvágat tengelyében mélyített fúrólyukak ezt minde-

nesetre igen valószínűvé is teszik. A fúrólyukak tanúsága szerint az Alfréd-telep a külszín alatt 
átlag 40-50 m mélységben fekhetik. Az említett nagy, DNy felé azonban kisebbedő vetődéstől 
ÉNy-ra eső széntáblák lefejtése lesz a II. sz. lejtősakna feladata. 

                                                           
18

 Dr Izsó Istvánnál az I. akna → 1910-re, a II. akna → 1914-re van datálva. Szerintem azonban a fellelt adatok 
szerint későbbiek. I. akna 1914, II. akna 1917. 
19

 Dr Schréter feljegyzései alapján leghamarabb ezt ő itt 1916 nyarán láthatta.  Később aztán 1916-17, majd a 20-

as évek elején folytatta az itteni kutatásait is. A saját kutatásaim szerint 1914-ben és után, a MÁK az Erzsébet és 
az Alfréd bányák kimerülése előtt, a sajókápolnai határban két lejtősaknát mélyített. (I. és II. aknák) Ez a II. 
akna, később Újtelep, majd Sajószentpéter II. akna. először az I. lejtősakna épült meg. 
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Felemlítem itt, hogy a II. sz. lejtősakna a főkeresztvágat kihajtásakor a 3. széntáblá-
ban, a vetőn való áthaladás után, a széntelep fekvőjében, kb. 4-5 m-re folyós homokot tártak 
fel, amely kb. 30 m hosszban eliszapolta a vágatot; kb. 60 m3

 anyag került ekkor ki. Szűrőgát-

tal való elgátolás után a keresztvágatot továbbhajtották…”20
  

 

 Nos, az I. lejtősaknát a leírások szerint minden nehézség nélkül el tudjuk majd helyez-

ni, igaz, hogy ezt a később létesülő II. aknához képest adja meg Dr Schréter.  

Nem gond és viszonylag így szerencsés, mert II. aknai épületek, létesítmények még ma is meg 
vannak, részben! Sőt én középiskolásként – 1966/67. tanév – ebben a már „tanbányává” hát-

ralépett aknában, egy évig gyakorlatoztam is. Sok mindenre emlékszem, ami nincs már meg a 
mai valóságban a külszínen. 

Szintvonalak már korábbi térképeken is vannak, viszont a szintadatok hiányosak. Magassági 
pontokat, szintvonalakat a „Magyarország Katonai Felmérése 1941”-es térképen találtam, 
ami megbízható. 

A II. akna ezen még „Újtelep”, a lejtősakna is „Újakna” néven említődik sok helyen, bár ez 
a nézetem szerint inkább az elsőnek létesülő I. aknának szólt! 

 

 

Ez alapján próbálom megkeresni – közelítőleg – a 159 m-es magassági szintet és környékét. 

A 145. és 166. szintek a főút vonalában adottak, egymástól 3,22 km távolságra Az irány is 
egyértelműen D-Ny-i.  

                                                           
20

 Dr Schréter Zoltán 
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Egyenletes emelkedést (ez nem biztos, de hozzávetőleg jó lehet) feltételezve a 159 m-es szint 

valahol a 145-höz képest 2,14 km távolságra esik. 

A szintvonalak közül a térkép ebben a térségben a 150.-et mutatja, felirattal. Balra emelkedő, 
valószínűleg 10 m szintkülönbséget jelöli a következő szintvonal.  

Az „Újakna” a Sajószentpéter II. akna távolsága a mai 26. főúttól.21
 

A 150. és 160. magassági szintvonalak is jól láthatók e térségben, tehát a Schréter féle 159. m 

magasság is rendben van.  

Ha a Schréter leírást, lejegyezzük és lerajzoljuk, akkor abból a következő jön ki. 

 I. akna:  

 II. aknától K-i irányban, 
 A lejtősakna első szakasza: 180 m valós hosszban, 15o

 lejtéssel, ez vízszintes 
vetületileg 174 m. 159,011 m szintről 109,5 m szintig, ez 49,511 m szintkü-
lönbség. Elérik a II. telepet (Alfréd telep. A telep csapása irányában kihajtják 
az „első szinti” csapásmenti vágatot. 

 A lejtősakna második szakasza: A II. teleppel párhuzamosan haladnak a lejtős-

aknával, azaz 3,5o
 lejtéssel mennek tovább, 200 méter hosszan. Ennek vízszin-

tes vetülete 199,6 méter. Így az első szinttől (109,5 m elérik a 12,2 m-rel lej-

jebbi) 97,3 m-es szintet. Itt csapásirányban kihajtják a „második szinti” 

csapásmenti vágatot. 
 

 
                                                           
21

 Ezt, illetve a Miskolc – Bánrévei vasút nyomvonalát, (valamint a Sajószentpéterről Sajókápolna felé vezető 
közutat is), úgy tekinthetjük – pár tízméteres pontossággal – hogy „helyben maradó” nyomvonalak. Ezekhez 
lehet mérni és viszonyítani. 
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 II. akna:  

Az I. aknától Ny-i irányban, 140 m-re. Az akna 123 m névlegesen, ennek víz-

szintes vetülete nagyjából 120 m. 
 

 

Készítsük el ezek után a vázlatokat, amik nem léptékhelyesek, csak a szemléltetéshez szüksé-
gesek. 
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A bányászatnak nagyon sokáig látható nyomai vannak!  

Ezek például a meddőhányók, a vasút alépítményei, átereszek, utak, épületek, épületmaradvá-
nyok, alapok… 

A II. akna környékén ezekből viszonylag sok van.  

A II. aknánál megmaradt, ám de már, erősen erodálódott a meddőhányó, amelynek nagysága 
is arányos lehet a több évtizedes bányászkodással. 

 

 

Erre a meddőhányóra hordták mind az I. lejtősakna, mind a II. lejtősakna mélyítése során a 
kifejtett kőzeteket. Ezek építései, ha nem is egyidőben, de nagyon közeli években történtek, 
egymás után. 

A gondolataim a meddőhányóval kapcsolatosan.  

A II. aknánál ez teljesen egyértelmű, mind a kiterjedtség, mind a benne levő föld-

mennyiség tekintetében. Bár ezt is már az idő megviselte, a korábbi 40-50 évvel ezelőttihez 
képest erősen erodálódott, a víz lemosta, szétterítette, a benne levő szén-szénpor pedig lassú 
égéssel, évek alatt kiég… 

A két egymás melletti lejtősaknájára vonatkozóan egy kis számolgatás! 

Az előző sematikus vázlatok mutatták az I. és II. aknák fejtési területeit, azok irányait. Az I. 
aknával keletre indultak, majd onnan északi irányban az Alfréd bánya lefejtett területéig men-

tek. Kikerülték az északi részen a geológiailag zavart területet is. Déli irányban Sajókápolna 
község volt a határ. Keleti irányban a Nyögő-patakot valószínűleg egy védőpilléig közelítették 
csak meg. 

A II. aknával (1916-ban kezdik mélyíteni) délnyugatra indultak és innen a déli és nyugati te-

rületeket fejtették. 

A két lejtősaknában a folyik a  

 személyek járása, a ki- és beszállás,  
 az anyagok le- és feladása, 
 a termelvény és meddő kiszállítása. 

Mind ezt csak egy 600 mm-es, egyvágányú bányavasúti pályával, kötélgéppel való vontatás-

sal lehet megoldani a lejtősaknában. Erre akkor már lehetőség volt. 

A lejtősaknák akkori építéséről is néhány gondolat. Ha nagyon hosszú időre tervezték (nagy 
szénterület érhető el róla), akkor kifalazták ezeket. A falazás előtt is azonban a kihajtáskor 
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fával ácsoltak. Ha ez nem érte meg, akkor fa ácsolatokkal biztosítottak. Nem ritkán, a termel-

vény kisszállítására alkalmas lejtősaknák mellé, kisebb szelvénnyel, személybejáró lejtősak-

nát is létesítettek. 

Az egyszerű lejtősaknák akkori biztosítása fa, trapézácsolat és a legszerényebben is a szelvé-
nye is 4,5/6,0 m

2
. A teljes „kitörési szelvényt” 6,0 m

2
-re véve, csak a két említett lejtősakná-

ból (a földalatti szintes, közel szintes vágatokat nem számítva is) 3 020 m3
 meddőanyagot 

kellett kiszállítani, ehhez jött a többi földalatti vágat anyaga! 

A későbbiekben látjuk majd, hogy a sajószentpéteri I. és II. lejtaknákat kifalazták, azaz hosz-

szú idejű, tartós termelésre építették!  

Az I. akna esetén az „egyes” és „kettes” szinti „csapásmenti vágat”-okból (még ha részben 
szénben is voltak, az csak 1-1,3 m vastag, a többi meddőkőzet), összesen 3 350 m a két vá-
gathossz, arányosan 13 400 m

3
 meddőanyag kiszállítására volt szükség. 

Ez így az I. akna és a csapásmenti vágatainak kihajtása során mintegy 16 420 m
3
 anyag!   

Ez már maga is egy jó nagy meddőhányót tételez fel. Aztán már jöttek a művelés során való 
vágathajtások és a szén fejtése során keletkező meddőanyagok tömegei is. Mindezt ide hord-

ták ki. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sajószentpéteri szénbányászat korai technológiái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajószentpéter szénbányászata 13. A sajószentpéteri korai technológiák 

2 

„ A technológiai haladás alapszabálya:  

ha valamit meg lehet csinálni, akkor valószínűleg  

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

 

Amikor a sajószentpéteri szénbányászat kezdetei is voltak, hazánkban ekkor zajlottak 
a millenniumi ünnepségek.2 Természetesen a MÁK Rt is egy igen figyelemre méltó kiállítással 
mutatta be a szénbányászati tevékenységeit. 

 

 „ Milleniumi kiállítás 

A magyar általános kőszénbánya, részvénytársaság pavillonja, a pósta és távirda kiál-

lítás épületével szemben amaz út baloldalán van, mely a villamos körvasúttól, a gépcsarnok 
felé vezet. A bányász csoport gazdag kiállításának előkelő képéhez nagyban hozzájárult a 
magyar általános kőszénbánya részvénytársulat is, ez a közgazdasági életünkben páratlan 
gyors fejlődést nyert bányavállalat, mely sem költséget, sem fáradságot nem kímélve hazafias 
kötelességét legmeggyőzőbb módon teljesítette, midőn fölépítette a külsőleg is meglepően 
szép, belső berendezésével pedig rendkívül tanulságos pavillonját.  

Az egyiptomi stílusban épült 3 méter magas kettős pavillon mindegyike egy terasszon áll, 
melyre lépcsők vezetnek föl, és mindegyik pavillon hátteréből egy-egy 12 méter magas igen 
ízléses, modern kupolás torony nyúlik a magasba. A két terassza, illetve pavillon között a köz-

lekedést a három méter széles összekötő híd van hivatva közvetíteni. 

Az előtérben már messziről feltűnnek a két oldalról felállított, szokatlan nagy arányú szénpi-

ramisok, melyek daczolva az időjárás viszonttagságaival, fényes tanúságot nyújtanak a társu-

lat szénfajtájának kitűnő minőségéről.  

A társulat kiállítása, nemcsak a bányavállalat nagyságára és gazdagságára vall, hanem ta-

nulságos is, amennyiben szemléltetőleg mutatja be a szénbányászatot.  

Az egyik pavillonban a társulat királdi bányászatának egyik tárója van bemutatva kicsinyített 
kiadásban, de hűen a valósághoz. A bejárásig a táró belsejéből sínek vezetnek és ezeken szén-

nel megrakott csillék állnak. A falak termés szénből vannak, s természetesen ki vannak tá-
masztva fatörzsökkel és keresztrudakkal. A fekete szénüreg dróthálós villám lámpásokkal van 
                                              
1
 Edward Snowden 

2
 Az 1896-os millenniumi ünnepségek Magyarország fennállásának ezredik (millenniumi) évfordulója alkalmá-

ból tartott ünnepségsorozat volt országszerte 1896. május 2. és október 31. között. A nagyszabású Ezredéves 
Országos Kiállítást 520 000 négyzetméteren rendezték meg a Városligetben, melyet Ferenc József nyitott meg 
1896. május 2-án. A 240 pavilonban kizárólag magyar eredetű tárgyakat, alkotásokat, gyártmányokat és termé-
keket mutattak be. A Révai Lexikon statisztikája szerint az állandó és időszaki kiállítók száma együttvéve 21310 
volt. A kiállítás nemcsak a Városligetre korlátozódott, a városligeti területen kívül volt az állatkiállítások terüle-

te. A kiállítást területét két főcsoportba osztották. Az első számú főcsoportot a Széchenyi-szigeten elterülő Tör-

ténelmi kiállítás alkotta. Ebben a főcsoportban építették fel a Vajdahunyad várat - először csak fából, a többihez 
hasonlóan- valamint különböző művészettörténeti korok stílusát bemutató épületeket. Az épületek román, góti-
kus és reneszánsz eredetijük után készültek. Külön pavilont kapott a népélet, a mezőgazdaság, a vadászat, halá-
szat, köztük Bosznia-Hercegovina kiállításával. II. számú főcsoport. A második főcsoport a Jelenkori kiállítás 
volt, melyben 19 csoportot alakítottak ki: Ennek VIII. csoportja volt a bányászat és kohászat; vas- és fémipar. 
A MÁK Rt pavilonjáról már adtunk képet a korábbiakban. 



Sajószentpéter szénbányászata 13. A sajószentpéteri korai technológiák 

3 

megvilágítva és a háttérben egy munkahely látható, a beállított fúróval és egyéb bányaeszkö-
zökkel.  

Ezt, a bánya természethű utánzatáról, mely már érdekességénél és tanulságos voltánál fogva 
is magához vonzza a szemlélőt.  

A másik pavillonban a bányatársulat bányáinak helyrajza, plasztikai és geológiai térképei, a 
falakon a bányatelepek fényképei, érdekes csoportozatokban bányászszerszámok és több áll-
ványon különféle kőzetek, – különféle földrétegek fokozatos sorrendben a humustól egész a 
széntelepig – vannak kiállítva.  

A vállalat, mely ezen érdekes expoziturájával ezredéves kiállításunk keretében az elsők között 
foglal helyet. 1891. évben alakult.  

Eleinte szerényebb pénzeszközökkel csak kisebb mederben folytatta működését. 

Lovag Hercz Zsigmond vezérigazgató azonban nemcsak létrehozta a vállalatot, hanem né-
hány év leforgása alatt ezen vállalkozást az ország legelső ipa vállalatai közé emelte. Kezdet-

től fogva a társulat kőszénbányáinak kiterjesztésével foglalkozott és gyorsan leküzdvén a kez-

det nehézségeit, a vállalatot annyira fejlesztette, hogy a királdi és sajószentpéteri bányák a 
jövő évtől kezdve, évenkint már öt millió métermázsa szenet fognak termelni. A vállalat tech-

nikai gyors fejlődése Hönsch Ede társulati bányaigazgató kitűnő szakértelmének és erélyes 
munkásságának köszönhető.  

A társulat rendkívül nagy terjedelmű kiaknázhatatlan gazdagságú széntelepek fölött rendelke-

zik.  

Az összes bányák berendezései mintaszerűek és a technika legújabb vívmányaival vannak föl-

szerelve.  

A termelt szenet 14 kilométer hosszúságú, saját elsőrangú vasúton, újabban még egy két kilo-

méter hosszú kötélpályán, szállítják a m. kir. államvasutak Putnok és Sajószentpéter állomá-
saira honnét, hosszú vonatok hordják szét a magyar szenet rendeltetési helyére.  

A vállalat azonban nemcsak saját anyagi előnyeit biztosította, hanem mindkét bányatelepen 
mintaszerű kolóniákat létesített, munkásházakat, kaszárnyákat építtetett és gondoskodott róla, 
hogy munkásainak – kiknek száma a másfélezret megközelíti – jólétéi a jól dotált társládán 
kívül, még számos humanitárius intézmény is előmozdítsa. Mindegyik telepnek van élelmezési 
raktára, kórháza saját orvosokkal, iskolája saját tanítókkal és a szellemi szórakozás előmoz-

dítására olvasóköre.  

Ebből a hézagos leírásból is látható, hogy a társulat anyagi áldozatokat nem kiméivé, kiváló-
an szakszerű vezetés révén és a vezérelemek humánus gondolkozás módja által jutott néhány 
év alatt azon előkelő poziczióhoz, melyet közgazdasági életünkben betölteni méltón hivatott.”3

 

 

Egy kis rátekintés a korábbi szénbányászati technológiákra, amelyekről az eddigiek-

ben is szó esett már. Ezek csak szemelvények, hogy a bányászati ismeretek nélkül is el lehes-

sen igazodni valamelyest. 

                                              
3
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1896 (29. évfolyam, 1-24. szám)1896-10-15 / 20. (ünnepi) szám 
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„ A midőn a bányász a föld kérgének tömegeibe behatol, hogy onnét az emberiség ke-

resett kincseit, a nemes érczeket; az ipar és kereskedelem mozgatóig a vasat és szenet; s a 
legnélkülözhetetlenebb ásványt, a sót, napfényre hozza, – a földdel magával harczra kél, s 
ezer veszély között küzd. 

E veszélyek között nem utolsó helyre kerül, a helyrétegek omlása, s nem egy derék-, bátor-, 

bányászszív dobbant utolsót, messze lenn a föld mélyében, mázsányi ornladékok roppant sú-
lya alatt…”4

 

 

A borsodi kőzetviszonyok között a bányák, akár a bányavágatok, akár a valamilyen 
megoldási módú fejtések, biztosítások nélkül nem voltak elképzelhetőek. Az itteni kísérő kőze-

tek, főleg a széntelepek közelében nem állékonyak, sem az ezekben kiképzett bányaterek 
alakját, sem méreteiket nem képesek megtartani.  

A bányaterek, bányavágatok itteni legrégebbi biztosítási módjai a „faácsolatok”, ame-

lyeket a szigorú feltételeknek megfelelő, „bányafa” kategóriákból választottak ki. 

A földalatti bányászatban hosszú időn át a fa volt a fő biztosítóanyag. A bányászati legrégebbi 
időkben csak ez volt. Amikor a sajószentpéteri szénbányászatról írunk a XIX. században és a 
XX. században a fa biztosítószerkezetek még nagyon jellemzőek voltak itt is. 

A fának, mint bányabeli biztosítóanyagnak, – még azokban a későbbi időszakokban is, ami-

kor bekövetkezett, a korszerűbb, nagyobb élettartamú, nagyobb teherbírású anyagok, szerke-

zetek megjelenése, – nem volt helyettesítője sok bányabeli helyen és munkánál.  

A bányában használatos fa előnyei: könnyű, könnyen megmunkálható a szükséges méretre, 
„jelzőképes”, könnyen beépíthető és kicserélhető, a helyszínen könnyen alakítható, ezért a 

legkülönbözőbb alakú, nem szabályos mértani formájú bányatérségeket is jól lehet belőlük 
képezni. Zavaros bányászati helyeken is alkalmazható pl. omlások, felszakadások stb.  

A beépített fa biztosítószerkezet a kőzetterhelés növekedése során pattogásszerű hangot ad, 
„jelez", így még eltörése előtt figyelmeztet az esetleges veszélyre. E tulajdonsága egyik leg-

fontosabb jellemzője a jó bányafának, ezért azokat a fákat, amelyeknek jelzőképességük nincs, 

bányafának nem szívesen alkalmazzák. A vájárok egyszerű kéziszerszámokkal, fűrész, fejsze, 
balta… minden műveletet el tudtak végezni rajta, bányabeli körülmények között is. 

Hátrányai: Kis szilárdsági értekei miatt esetenként nem nyújt megfelelő biztonságot, méretei 

korlátozottak (hossz, vastagság), élettartama rövid (gombásodik, korhad, törik), nem javítha-

tó, így ismetelten csak nagyon korlátozottan használható fel, tűzveszélyes. A bányabeli kö-
rülmények (klíma, hőmérséklet, páratartalom stb.) hatására a szilárdsági értékei még csök-

kennek.  

A bányafa biztosítások, az anyagjellemzők bizonytalanságai miatt, csak viszonylag pontatla-

nul méretezhetők. Itt viszont óriási jelentősége volt a tapasztalatoknak, amik alapján azért 
nagyon sok mindent tudtak a korabeli bányamérnökök és bányászok, akik bányánként, de 

                                              
4
 Litschauer Lajos kir. főmérnök, a selmeczbányai m.kir. bányaiskola ügyvezető tanára: Bányák biztonosítása, 

különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira. 1901. 
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akár szénmezőnként is az ottani sajátosságok alapján igen jól alkalmazták a korábbi ismerete-

ket. 

A bányászatban a „keményfa” megnevezés a puha fenyőfához viszonyított! Puha 

„lombosfákat” a bányászat nem használt. A bányászatban a „keményfákat” („lombosfákat”) 
akác, és a tölgy alkalmazták.    

A „fenyőfák” közül a vörösfenyő, erdeifenyő, lucfenyő, amiket alkalmaztak. 

A trianoni döntés után hazánk az erdőterületeinek is elvesztette döntő többségét.5 Ekkortól a 
bányafa nagyrészt külföldről került beszerzésre és eldrágította a széntermelést. 

 

Trapézácsolat6
 

 

 

 

Fabiztosítás kohézió 

nélküli kőzetekben 
7
 

 

 

 

 

 

 

                                              
5
 Magyarország erdőségei az I. világháború előtt 7,3 millió hektárt, az ország területének 25,8 %-át foglalták el. 

Trianon után az erdőterület mintegy 1,1 millió hektárra 85%-kal csökkent, és az ország területének csak 11,8 %-

át tette ki. 
6
 Németh László: Bányabiztosítás 

7
 Németh László: Bányabiztosítás (Kohézió nélküli, azaz saját szerkezetéből eredően nem állékony kőzet.) 
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Fa, zárt biztosítás, úszóhomokban (laza, vízdús homok)8
 

 

 

 

Falazott vágat (lejtősakna) építése 

 laza kőzetben.  
Falazó mintaívek segítségével és  

fa biztosítással - pótbiztosítással9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskenyhomlokú  
fejtés térbeli képe10

 

 

 

 

                                              
8
 Németh László: Bányabiztosítás 

9
 Németh László: Bányabiztosítás 

10
 Dr Zambó János: Bányaművelés 
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Osztott pilléres kamrafejtés. 

A visszamaradó, le nem fejtett 

szénpilléreket mutatják a  

fekete négyzetek11 
 

 

 

Hosszú pilléres kamrafejtés. 

A visszamaradó pilléreket  
mutatják a fekete téglalapok12 

 

 

 

 

 

A réselőgép alkalmazása (1. járás-szállítás; 2. szállítás; 3. réselőgép)13
 

 

 

                                              
11

 Dr Zambó János: Bányaművelés 
12

 Dr Zambó János: Bányaművelés 
13

 Dr Zambó János: Bányaművelés 
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A réselőgép alkalmazása. A réselés után elkészítik a robbantáshoz szükséges 

fúrólyukakat, majd lerobbantják a rés feletti szenet 

 

Az általunk tárgyalt időszakokban a fejtési környezetet is kizárólag fával biztosították. Mivel 
itt a kamra- és kamra-pillérfejtésekkel viszonylag gyorsan haladtak, egyértelmű cél volt a fa-

anyag újrahasznosítása is. Ezt az omlasztás előtt kiszedték (rabolták), ami egy különlegesen 
veszélyes, felelősségteljes, speciális bányászati ismereteket igénylő művelet volt! 

 

„ A fejtőácsolás kirablása, kiszedése a lefejtő-, illetve biztonosító munkálatok igen 

számottevő részét képezi. Rablás, kiszedés alatt a szénbányász a fejtőhely beomlasztandó 

mennyezetének ideiglenes felfogására szolgált támasztó-oszlopoknak kivételét érti. A kiszedés 
rendszerint az éjjeli munkaszakok alatt történik, mert ekkor minden egyéb munka szünetelvén, 
minden recscsenés, minden ropogás jól hallható és más neszszel össze nem téveszthető. A 
támasztó-oszlopok első, vagyis a fejtőtér homlokfalához legközelebb álló sorát rendszerint 
már az állal is kiszedhetni, hogy alsó végük előtt a szenet kivágják, az oszlopot pedig, alsó 
végére mért ütések útján feldöntik. Ha a támasztó-oszlopok nagyobb nyomás alatt állanának, 
kiszedésük legbiztosabban az által eszközölhető, hogy alul bevágatnak és a biztonosított he-

lyen álló munkások állal átvetett kötél, vagy vonó-horog segítségével feldöntetnek és kivontat-

tatnak. 

E munka, veszélyességénél fogva, igen nagy gondosságot és a munkások szokásos rendkívüli 
merészsége folytán erélyes és körültekintő felügyelést kíván. Ha valahol, úgy e munkánál nem 
szabad a takarékoskodást túlhajtani. Inkább vesszen az ácsolás, csak a munkás élete ne veszé-
lyeztessék. 
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Igaz ugyan, hogy kisebb recscsenés, gyengébb ropogások által nem szabad magunkat elijesz-

tetni, de az is igaz, hogy túlságos gondatlanság, túlságos merészség e munkánál, már igen sok 

szerencsétlenségnek okozója volt…”14
 

 A bányabiztosítás ekkor kizárólago-

san bányafával történt. Sajószentpéter vi-

szonylatában a borsodi átlagszámmal nem 
tévedünk nagyot! 1 tonna kitermelt szénre 
0,036 m

3
 bányafa jutott, amely a kitermelt 

szén tonnájára 96 fillér bányafa költséget 
jelentett.  

 

Farablás kötélgéppel15
 

 

 

 A területileg illetékes bányakapitány-

ságok mindig folyamatosan ellenőrizték a 

bányákat. A technológiákat, szolgálati utasí-
tásokat már ezekben az időkben is megköve-

telték. Ezek betartását a helyszíneken ellenő-
rizték! 

Azokat a bányákat, bányatulajdonosokat, ahol súlyos hiányosságok voltak, bírságolták, illet-

ve időlegesen, tartósan korlátozták a bányászatot.  A nagyobb, tőkeerős bányák, vállalatok 
ilyen szempontból könnyebb helyzetben voltak, mert létszámmal és felügyeleti személyekkel 
is biztosították a bányák rendjét, a szabályok betartását.  

Ezt természetesen folyamatosan meg kellett követelni, mert a sokszor teljesítményben (szak-

mányban) dolgozó bányász, ellenérdekelt volt a szabályok mindenben való betartásában. 
Számukra a „megspórolt” műveletek ideje is a pénzt hozó termelésre fordítódhatott… 

A kisebb bányáknál ez nem volt ilyen egyértelmű. Számos baleset eredt a hanyagabb 

bányászkodásból. 

Itt Sajószentpéteren is látszik az előzőkben leírtakból, hogy a gépesítés fejlesztésével, 
a szállítás korszerűbbé tételével egyértelműen próbálkozta. A MÁK Rt és a Borsodi Szénbá-
nyák Rt pénzügyeinél bemutattuk, hogy az új bányaterületek nyitásával együtt a munkáslakás 
építés is mekkora szerepet kapott. 

Nem közismert tény, de már ekkor réselőgépes kísérletek folytak itt, amivel a fejtési teljesít-
ményeket próbálták meg növelni. A Rimamurányi és a MÁK bányák is gépesítették a fúrási 
munkákat, valamint komoly, réselőgépes kísérletek16

 folytattak le. Időrendben erről az Alfréd 

                                              
14

 Litschauer Lajos kir. főmérnök, a selmeczbányai m. kir. bányaiskola ügyvezető tanára: Bányák biztonosítása, 
különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira. 1901. 
15

 Dr Zambó János: Bányaművelés 
16

 Réselés (srámolás) - a szénhomlok alsó részén végzett réselés, során egy keskeny szénsávot (régen kézi mun-

kával és csákánnyal, majd később réselőgépekkel) eltávolítanak.  Így a széntelep alján, több méter hosszan, 80… 
120 cm mélységű rést képeznek.  A rés feletti szénpad, vagy szénréteg lerobbantható. A kialakított rés miatt ezen 
a szakaszon a robbantás jó hatásfokú. 
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aknánál már megemlékeztünk. A réselőgépeket aztán a sajószentpéteri bányákban huzamosan 

használták is, kiváló eredménnyel! 

1904-ben a sajószentpéteri szénbányákban 11,2 km volt a földalatti szállítópályák17
 

hossza, 1913-ban pedig már 16,71 km. Ekkor azonban még az emberi erő a jellemző itt is, 
mert nagyjából 66 %-án a pályáknak így szállítottak, 20 %-ra tehető a lóvontatás, 7 % körüli a 
kötélgépekkel, és 7 %-nyi a villamos bányamozdonyokkal végzett szállítás. Később ez a vé-
ges- és végtelenkötelű szállítógépekkel, a külszíni vasúton a gőz- és villamos mozdonyokkal 
alapvetően változik. 

A vízemelésben is átrendeződnek a dolgok. A korábbi, szinte kizárólagosan gőzüzemű 
szivattyúk háttérbe szorulnak és helyüket a villamos energiával hajtott, körforgó szivattyúk 

lépnek be. Ezek szerkezete egyszerűbb, megbízhatóbb, üzemük is stabilabb…18
 

 

Év 

Mennyiség 

db 

Folyadék 

szállítás 

m3/perc 

Teljesítmény 

LE 

Mennyiség 

db 

Folyadék 

szállítás 

m3/perc 

Teljesítmény 

LE 

Emberi erővel 
hajtott 

db Gőzzel hajtott Villamosan hajtott 

1912 25 26,81 1277 40 58,46 1007,2 16 

1913 28 27,92 1298 51 208,11 2622,2 19 

 

Hasonló az átrendeződés a bányaszellőztetés terén is. 

Év 

Mennyiség 

db 

Levegő 

szállítás 

m3/perc 

Teljesítmény 

LE 

Mennyiség 

db 

Levegő 

szállítás 

m3/perc 

Teljesítmény 

LE 

Munkahelyi, egyedi  

szellőztetőgép 

db 

Gőzzel hajtott Villamosan hajtott 
Emberi  

erővel Villamos 

1912 5 4400 186 4 3020 87,5 9 4 

1913 5 6900 186 5 4510 112,5 13 8 

 

A fejtési robbantási munkáknál a XX. század elején a dinamit, majd a paxit kezdett a 

jellemző robbanóanyaggá válni. 1914-ben az országosan felhasznált 137 526 kg robbanó-
anyagból már 85 783 kg volt dinamit, a többi még azonban „feketelőpor”. A robbanóanyag-

ból a sajóvölgyi bányák az országos átlagtól némileg többet használtak, ez a telepvastagság-

gal és a keményebb szénnel volt összefüggésben. 

A kutató fúrásoknál is korszerűsödnek a fúrógépek, amelyek nagyobb fúrási teljesít-
ményeket adnak. 

A szénosztályozás akkor még nem volt általános követelmény. Csak nagyon durva, 
rostás elválasztásokat alkalmaztak. Ezt sem általánosan. Az egyik legnagyobb fogyasztó a 
vasút viszont a szenet fűtőérték alapján szerződte, vette és fizette ki.  

Ebből eredően is a Magyar Általános Kőszénbányák érdekeltségű bányákban a XX. század 
elejétől mindenhol építettek szénosztályozókat!  Általában száraz osztályozás és meddőválo-

gatás történt, de az országban először 1910-ben a MÁK Királdon épített olyan szénosztályozót, 
amelyben szénmosó is volt!  

                                              
17

 600 mm nyomtávolságú bányavasút. 
18

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. években. Budapest 1931. 
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Szénosztályozó működött természetesen a sajószentpéteri Alfréd aknai rakodón is.  

 Alapvetően a bányavilágítás itt csak 1907-től változott meg. Ekkor kapta meg a MÁK 

Rt a királdi és sajószentpéteri bányáiban a karbidlámpák használatára az engedélyt. Addig itt 
is bányamécsekkel világítottak… 

 

 1919-ben cseppfolyó sűrítettlevegős-repesztési kísérletek is folytak Sajószentpéteren, a 

szénjövesztés könnyítésére. 

 

„…  Magyarországon folyékony levegővel repesztéseket legelőször én végeztem 1915–
1916. telén.  

Az összes repesztésekhez a folyékony levegőt az osztrák Berg- und Hüttenwerke A.-G. 

osztráksziléziai Albrecht-aknájánál létesített légfolyósító teleptől nyertem, ahonnét azt 25 
literes szállítóedényekben hol magam, hol a rendelkezésemre bocsátott repesztőmester hozta 
a repesztés helyére.  

A folyékony levegő oxigéntartalma 82–85 % között volt.  

A repesztésnél felhasznált Marsitpatronok legnagyobbrészt az ugyancsak fentnevezett aknánál 
létesített patrongyárból valók voltak… 

A következő kísérleteket a borsodi bányák szénbányáiban végeztem, és pedig:  

a) Az Alfred-aknában Sajószentpéteren. 

  

A sajószentpéteri Alfréd-aknában lerepesztett fúrólyukak elhelyezése. 
 

 Széles fejtésben (lásd az előző rajzot):  

 

Először az I. és II. fúrólyukat repesztettük 2–2 patronnal, Tirmann-gyutacscsal. A töltés túle-

rős volt; lerepesztettünk kb. 5 tonna szenet.  

A 2. kísérletnél a IV. sz. fúrólyuk 2 patronnal, az V. sz. fúrólyukat 1 patronnal repesztettük le. 
A III. fúrólyuk kimaradt, mert az előző repesztés által erősen megrepedt. A repesztés hatálya 
kemény szénben kb. 9 tonna volt, 1,26 kgr. folyékony levegővel.  
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A telepített 5 fúrólyuk részére a bányavezetőség szerint 12 hosszú dynammonpatron szüksé-
geltetett volna (=1,2 kg.).  

b) Az új kolóniában Sajószentpéteren.19
 Egy ereszkében.  

A fúrólyuk telepítése  

 

Sajószentpéter I. akna (Újakna) területe 

 

 

 

Teljesítmény 5- 6 t. szén, 1 kg. folyékony levegővel…  

Sajószentpéteren üzembehelyezés előtt áll egy, az Oxhydric r.-t. által szállított 30 óraliteres 
sűrítő gép…”20

 

 

Szénben fúrás sűrített  
levegős csigafúróval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamrafejtés 

 

 

 

 

 

 

Kamrafejtés 

 

 

 

 

 

                                              
19

 Ez már az új, I. aknai terület. 
20

 Tapasztalataim a folyékony levegővel való repesztésről. Írta: Zsigmondy Árpád. Bányászati és Kohászati 
Lapok, 1919 (52. évfolyam, 1-24. szám)1919-12-15 / 24. szám 
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„ BÁNYÁSZLEGÉNY, (bányász-legény)  

Széles értelemben minden bányamunkás;  

szorosabban: fiatal bányász.”1
 

 

Itt szánjunk erre a témára néhány oldalt, mert ez elválaszthatatlan a témánktól! A fel-

lelt leírások azonban messze túlmutatnak a bányászkodáson és értékes adatokat találunk szá-
mos egyéb dologra is. 

 

„ Sajószentpéter etnikai összetételét nagymértékben meghatározta a Sajó-völgyének 
szénbányászati kutatása, melynek következtében a 19. század végén sorra nyílnak a kisebb-

nagyobb bányatársulások által üzemeltetett bányák. A bányák üzemeltetéséhez szakképzett 
munkaerőre volt szükség, és mivel Sajószentpéter közvetlen környéke ennek jórészt híján volt, 
az ország különböző bányavidékeiről próbáltak a tulajdonosok bányászokat ide csalogatni.  

Az ideérkező bányamunkások nemzetiségei összetétele vegyes képet mutatott. Megtalálhatóak 
voltak köztük cseh, lengyel, román, német, szlovák és magyar etnikumú munkások is, döntő 
többségében azonban szlovákok és németek érkeztek Sajószentpéterre. 

 A magyarországi bányászat ekkor már évszázados hagyományokkal rendelkezett, sőt Borsod 
vármegye első bányái sem az 1890-es években nyíltak. A Borsod, Gömör, Kishont és Heves 
megyékben talált és termelésbe vont szénkészlet a régióban található vasércbányák értékét is 
jelentősen megnövelte. A borsodi szénbányászat és az arra épülő borsodi vaskohászat a ma-

gyar acélipar egyik legfontosabb alapját jelentette. A Sajó völgyében és a Bán völgyében Bor-

sodnádasdig feltárt széntelepek és az egymás után megnyíló szénbányák szolgáltatták a vasút 
építéséhez szükséges sínek előállításhoz szükséges hőmennyiséget. A diósgyőri vasgyár 1870-

1890-es évekbeli korszerűsítése, az ózdi vasgyár fölfejlesztése és a Miskolc környéki helyi ipar 
kibontakozása egyre növekvő, biztos piacot jelentett a borsodi szénnek. A szénbányászat fej-

lődése szükségessé tette, hogy a gazdaságos szénszállítás érdekében jelentős mértékben fej-

lesszék a helyi vasúthálózatot is. Ennek keretében megépítették a Miskolc – Bánréve – Ózd,2 
majd az ebből leágazó Disznóshorvát – Ormospuszta – Rudabánya3

 közötti szárnyvonalat, 
amely további lökést adott a régió fejlődésének… 

                                                           
1
 A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi, 1862. Németül Bergknappe. 

2
 Ez így teljesen helytelen! A Sajó völgyében a Miskolc – Bánréve vonal létesült először, 1871-ben, másodrendű 

vasútként. A Bánréve – Ózd – Nádasd (Borsodnádasd) vonalat a Rimamurány – Salgótarjáni Vasmű Rt épített 
meg, saját iparvasútként, keskeny nyomtávra (1000 mm), 1871-től, Nádasdig 1873-ra lett kész. Az iparvasúton a 
kezdetekben csak teherszállítás folyt. A Bánréve – Ózd iparvasúti szakaszt, annak elégtelen kapacitása és a 
nyomtáv miatti átrakodások okán később normál nyomtávra átépítették, 1887-re. Az I. világháború kapcsán a 
pályát ismét átépítik első osztályúra, 1916-ra. A háború után 1922-ben veszi át a Bánréve – Ózd vonalszakaszát a 
MÁV saját kezelése. Az Ózd – Nádasd szakasz megmarad keskenynyomtávon és az ózdi gyár, valamint a 
borsodnádasdi lemezgyár kapcsolatát biztosítja. E vonalon az ózdi vasgyár bányáinak kitermelt szenét is szállít-
ja. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar 
Elektronikus Könyvtár) 
3
 A vonal először keskeny nyomtávú (1000 mm) iparvasútként, Barcika – Disznóshorvát (ma Izsófalva) – Ruda-

bánya között épül meg, 1880. október 1-i építési kezdéssel. 1881. augusztus 25-én indul meg az első vonat a 
pályán. Először csak teherszállításra. A vasút jelentős rakodótere a barcikai vasútállomáson volt. Aztán itt is 
kicsi lett a vasút, ezért 1907-re a Barcika – Disznóshorvát szakaszt normál nyomtávra építették át. Csak 1912. 
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A történeti kutatások szerint az első szénbányákat Edelénytől északra – a hajdani középkori 
falu – Császta puszta határában nyitották meg. Több aknáról is tudni, ezek: a Neuerschacht,4 
a Wasserschacht, a Gisella-schacht és a Clementia-schacht. Az aknákkal nem hatoltak na-

gyon mélyen a völgy talapzata alá. Hogy hány munkást foglalkoztattak ezekben a bányákban, 
arra az 1845-47 közötti esztendőkből van először adatunk. Ekkor 15 bányász és harminc nap-

számos dolgozott itt.  

Valószínűsíthető, hogy a bányászatnak is idénymunkajellege volt, hiszen az edelényi cukor-

gyárnak ősszel és télen kellett a tüzelőanyag. A bányák azoknak a zselléreknek adhattak első-
sorban munkát, akik a nagy nyári mezőgazdasági munkák idején napszámosként dolgoztak az 
uradalmi földeken. Ez a „kétlakiság” később is jellemző lesz a borsodi bányamunkásokra…  

Új szénterületek új, nagyobb számú munkaerőt igényeltek. Az új bányák elsősorban a környék 
agrárproletárai számára biztosítottak munkaalkalmat. Mivel szakmunkásokat (vájárokat, gé-
pészeket stb.) nem tudtak biztosítani a környékről, messziről kellett munkásokat toborozni és 
már a bánya megnyitásával egyidőben elkezdték munkáslakótelepek építését. A bányász tele-

pülés a hegyek lábánál, a Sajó-völgyében épült és a környező hegyek többé-kevésbé megvéd-

ték a viharos szelektől. Az építkezésre a domborzati viszonyok és a talajviszonyok nagyon 
kedvezően hatottak. 

A csaknem teljesen sík terület talajának nagyobb része volt. Csak kisebb területeken uralko-

dott a mocsár. Egyes területek talajvizesek voltak. Ezek teljesen megakadályozták az építke-

zést. Az ilyen területek főleg a Sajó és Harica-patak árterületei, amelyet ma már teljes egé-
szében lecsapoltak.  

A bányásztelepülés már az 1900-as évek elején megépült, a bányaüzem, lakásokat építtetett az 
üzemnél dolgozó munkások számára, akik lakbér fizetése esetén igénybe vehették ezeket a 
lakásokat. Az üzemi lakások alacsony, hosszú épületek voltak. Egy kolóniában eredetileg hat 
szoba-konyhás lakás volt, az udvaron pedig a háztól kb. 3-4 m-re a melléképületek álltak. De 
ez a negyven korszerűtlen épület nem oldotta meg a munkások lakáshelyzetét. Az üzem más 
segítséget nem adott a dolgozóknak. Ezért voltak olyan családok, amelyek maguk erejéből 
próbáltak lakást építeni.  

A sajószentpéteri bányamunkásság esetében is igaz az a megállapítás, mint a dohánytermesz-

tő dusnoki svábok esetében, hogy a kiépülő bányatelepre érkezők etnikai összetétele igen ve-

gyes képet mutatott, valamint a telepre érkezésük időben is igen eltérően alakult.  

A bányák nyitásával a szükséges munkaerőt Magyarország, és az Osztrák-Magyar Monarchia 

különböző bányavidékeiről kellett összeszedni. A bányászathoz értő munkaerőt ezért a Felvi-

dékről, elsősorban a Szepességből és Dobsináról kellett betelepíteni, de érkeztek iparosok és 
tisztviselők a Monarchia más bányahelyeiről, sőt külföldről is. A szakértelmet nem igénylő 

                                                                                                                                                                                     

novemberre készült el a Disznóshorvát – Ormospusztai átépítés normál nyomtávra. Az innen Rudabányáig tartó 
szakasz megmaradt ekkor 1000 mm-es nyomtávon, ez majd csak 1925-re épül át. Érdekessége e vasútnak, hogy 
a nyomtávbővítésű új pálya mellett futott még nagyon hosszú ideig az 1000 mm-es iparvasút is. Ezt csak 1928-

ban számolták fel, akkor is úgy, hogy a teherforgalom a normál nyomtávú pályán történt és a személyforgalom 
egészen 1946-ig megmaradt Barcika és Ormospuszta között! Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi - 

ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
4
 Schacht → akna, bánya 
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munkaköröket a környező falvakban és helyben élő parasztok töltötték be, többnyire idényjel-

leggel, ők voltak az ún. „kétlaki bányászok”. 

Megjelenésük a községben a lakosság rétegződésének fokozását jelentette. A parasztok mellett 
megjelentek a bányászok, tisztviselők, iparosok, kereskedők, valamint a szakma nélküli nap-

számosok. Nagy volt az ellentét a bányászok és a parasztok között. Ennek oka elsősorban az 
életmódban meglévő különbség volt. A módos gazdák lenézték a „jöttment” bányászokat, az 

állandó keresettel rendelkező bányászok lenézték a szegényebb parasztokat. Fokozta az ellen-

téteket az is, hogy a bányába bekerült parasztok, szakmai ismereteik hiánya miatt, lényegében 
a „jöttment” bányászok irányítása alá kerültek.  

A sajószentpéteri, és egyéb borsodi bányák indulásával 1900-ban 4114 munkás dolgozott a 
borsodi szénbányászatban. A fejlődés a századforduló után megtorpant, amely a munkáslét-

szám kedvezőtlen alakulásával is összefüggött. Átmeneti csökkenés után 1908-ban emelkedett 

a munkások száma legmagasabbra, 5440 főre, melyet újabb csökkenés követett, s 1913-ban 

„csak” 4960 bányász dolgozott a medence bányáiban. A borsodi bányászok számának növe-

kedése messze elmaradt az országos fejlődés mögött. A munkaerőpiac alakulására befolyást 
gyakorolt az is, hogy a gyorsabban fejlődő gyáripar (Diósgyőrben és Ózdon) elvonta a sza-

bad munkaerő nagy részét. Ezért a borsodi iparmedencében még erőteljesebben jelentkezett a 
munkaerőhiány, mint más vidékeken. Ez azonban nem volt a teljes valóság, ugyanis a rend-

szer legsúlyosabb ellentmondása az volt, hogy míg a magyar ipar munkaerőszükségletét nem 
minden esetben tudták biztosítani, a lakosság egy része kénytelen volt vándorbotot fogni, és 
hazájától távol szerencsét próbálva, gondoskodni a megélhetésről. 

A kivándorlás még a századforduló előtt megkezdődött, de a gazdasági válság nyomán 
fokozódó nyomor hatására ugrásszerűen megnövekedett, különösen az 1905-ben megjelent 

kivándorlási törvény után.  

A magyar szénbányászat munkaerőhiányának oka a kivándorlás mellett az volt, hogy a bá-
nyákban fizetett alacsony bér nem vonzotta a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerőt, vi-

szont szerencsét próbálni hajtotta a legjobb szakmunkásokat, akik ismerve munkájuk értékét 
vállalták a kivándorlással járó veszélyeket.  

A legnagyobb létszámban a szendrői járásból vándoroltak ki (764 fő), de megsínylette a ten-

denciát Sajószentpéter is (47 fő). Mindez pont a bányák közvetlen környezetéből történt, és 
odáig fokozódott, hogy Sajószentpéterről 1908 végén 274 fő tartózkodott Amerikában. Az itte-

ni munkáslétszám növelését és állandósítását szolgálta a telepítések továbbfolytatása, de a fő 
eszköz a munkások távolabbi vidékekről való toborzása volt. Azonban a MÁK vezérigazgató-
sága arról panaszkodott, hogy az északi megyékbe kiküldött munkásszerzők a „legnagyobb 
áldozatokat hozzák, hogy a létező csekély munkásanyagot egymás kezeitől elüssék”, és ennek 
részeként a 20. század első évtizedében tízezrekre rúgott a pénzösszeg, melyet munkások szer-

zésére voltak kénytelenek fordítani. (1908-ban 1763 korona, 1909-ban 5419 korona)  

A munkástoborzók mind messzebbre kénytelenek menni, s a távoli vidékekről lengyel, román, 
esetenként horvát munkásokat is hozni… 

Sajószentpéter nagyközség elöljáróságának jelentése 1906, 1907 és 1908 években a te-

lepülésen dolgozó munkásokról 
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  1906 1907 1908 

Telepített munkás 250 191 295 

Helybeli munkás 36   15 

Vidéki munkás 125 160 159 

Összes munkás 411 351 469 

 

Sajószentpéter elöljáróságának jelentései pontosan mutatják a helyzetet, hogy a település bá-
nyavállalatai mennyire ki voltak szolgáltatva a munkásszerzők tevékenységének, ugyanis a 
vizsgált évek mindegyikében bőven 50% fölött volt az ide telepített munkások száma.  

Ha figyelembe vesszük az 1910-es népszámlálás vonatkozó adatait, mely szerint Sajószentpé-
teren 347 kereső bányász dolgozott, és hogy 1908-ban az összes helybeli munkás számához 
viszonyított telepített munkás arányszáma mennyi volt, akkor a helyzet még súlyosabbnak tű-
nik.  

Borsod megye ugyan nem tartozott a nemzetiségi területekhez, de a bányászat fejlődésével 
párhuzamos telepítések következtében jelentős számú nem magyar népesség lakott a bányate-

lepeken. Pontos számokkal ugyan nem rendelkezünk, de a meglevő adatok a magyarság javá-
ra torzítják a képet.  

A népszámlálás adatai szerint 1910-ben a megye 6141 bányásza közül (ércbányászokkal 
együtt) 17% volt a nem magyar anyanyelvű. Legnagyobb számmal a szlovák munkások szere-

peltek. A nem magyar anyanyelvű munkások zöme a bányatelepeken lakott, így érthető hogy a 
telepek lakosságának mintegy 40%-a tartozott a nem magyar anyanyelvű népességhez. Az 
1910-es népszámlálás Sajószentpéterre vonatkozó adatai alapján a bányatelep anyanyelv 
szerint megoszlása a következő volt. 

A lakosság megoszlása anyanyelv szerint 

Összlakosság  magyar német szlovák cseh, lengyel román egyéb 

776 561 26 65 - 8 16 

 

A századfordulót követően az idegen anyanyelvűek elmagyarosodása-elmagyarosítása azon-

ban fokozottan megindult, és gyakoriak voltak a honosítások is.  

Miután a borsodi bányatelepeken élő különböző nemzetiségi munkások kiszakadtak eredeti 
környezetükből, s őket a szülőföldhöz való ragaszkodás, a hazaszeretet kevéssé kötötte, mint a 
nemzetiségi vidékek nem magyar lakosságát, a magyarosítási törekvések sikerrel jártak.  

A munkáslétszám alakulásának másik problémája az I. világháború kitörése volt, mely nagy-

mértékben rányomta bélyegét a termelésre. A háború elvileg konjunktúrát jelentett volna a 
bányáknak, de a súlyos munkáshiány nem engedte kiaknázni a lehetőségeket, ugyanis már a 
balkáni háborúktól kezdve számos katonát hívtak be katonának. A falusi munkások a háborús 
feszültség miatt nem mentek a bányába dolgozni, otthon akarták kivárni a fejleményeket, rá-
adásul Ormospuszta kiépítésével a már meglévő bányatelepekről sok munkás oda távozott. a 
MÁK Rt vezetése nehéz feladat előtt állt, és a munkások megtartására elhatározták, hogy 
újabb idegen bányászokat szerződtetnek. A munkáslétszám helyzetének stabillá válása után, a 
MÁK Rt a kitermelés mellett igen nagy gondot fordított a kutatásra és a feltárásra is… 
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  A bányákban a munkások nagy többségét a férfimunkások tették ki. A század elején 
férfimunkásnak számítottak minden 16 évesnél munkást. A női munkások száma viszont a bá-
nyákban jelentéktelennek tekinthető, bár a római katolikus plébánia anyakönyvei szerint Sajó-
szentpéteren is volt rá példa. Volt olyan bánya, ahol egyetlenegyet sem alkalmaztak, viszont a 
gyermekmunkások száma már számottevőbb volt.  

A Népszava is írt a sajószentpéteri bányáról, hogy  

„tizenkét éves gyerekek dolgoznak ott napi 12 órát a többi munkásokkal együtt, s a 
hajcsárok bottal verik őket.”  

Bár a törvény tiltotta 14 éven aluliak bányákban alkalmazását, az üzemi szabályzatok lehető-
séget adtak rá, és szülői engedélyhez kötötték munkavállalásukat. A pénzügyi helyzet alakulá-
sa következtében a családok legtöbbje alig várta, hogy a gyermek befejezze iskoláit, vagy sok-

szor még be sem fejezte, és a bányába küldték, hogy az ott keresett pénzzel egészítsék ki a csa-

lád költségvetését. Az ipari fejlődés előrehaladása során néhány szociális jellegű intézmény 
létrehozása szükségessé vált az egészséges munkaerő biztosítása érdekében is. Ilyen volt pél-

dául az ún. társláda,5 de közvetett módon ezt 
a célt szolgálták a lakótelepek, az élelemtá-
rak.

6
 A szociális intézkedések azonban lénye-

ges változást nem idéztek elő, sőt egyes ese-

tekben alkalmat adtak a visszaélésekre né-
hány kisebb vállalatnál.  

Borsodban az első bányászkolóniák az 1860-

as évek elején jöttek létre. A kelet-borsodi 

részmedencében a Diósgyőr környéki állami 

                                                           
5
 Bányász társláda. Az ipari munkásság minden korban komoly veszélyek között végezte munkáját. Különösen 

igaz ez a bányászok közösségére. A föld mélyén bekövetkező súlyos balesetek, a halálos szerencsétlenségek a 
bányászok életének mindennapos kísérői voltak.  Nem véletlen hát, hogy a bányásztársadalomban alakultak meg 
az első olyan szervezetek, melyek a szerencsétlenül jártak számára intézményes segítséget nyújtottak. Ezek vol-

tak az úgynevezett „társládák”. Az ilyen, önkéntes alapon szervezett segélypénztárak arra szolgáltak, hogy a 
betegség, baleset miatt munkaképtelenné vált dolgozók is valamilyen anyagi juttatásban részesüljenek, ne halja-

nak éhen. Az évszázadok során betegségi, nyugdíj és temetkezési társláda-rendszerek alakultak ki. A társládába a 

dolgozók önkéntes alapon léptek be, és havi rendszerességgel fizettek be egy bizonyos összeget. Az összegyűj-

tött pénzt először valóban egy erős ládában tárolták, innen kapta nevét is a társláda. Később a bányavállalkozók 
is részt vállaltak a láda működésében, a munkásairól tisztességesen gondoskodó bányatulajdonos havi rendsze-

rességgel fizetett be a közösbe. A társládák kezeléséről, a kifizetésekről a bányászuk által, maguk közül megvá-
lasztott testület döntött, azaz jelentős önállósággal, önkormányzatisággal bírtak. Az újkorban ezek a 
bányatársládák váltak a társadalombiztosítási rendszer alapjává. Hazánkban az első társládáról a XV. végén 
hallunk. Egy évszázad múlva már általánosan elterjedt, 1778-ban pedig II. József kötelezővé teszi létrehozását a 
kincstári bányavállalatoknál. A fentebb már említett 1854-es bányatörvény ezt a kötelezettséget kiterjeszti min-

den monarchiabeli bányaüzemre. 
6
 „ Élelem-raktárak. A gyarmatokban (bányákhoz tartozó lakótelepek) lakó tisztviselők és munkásoknak élelmi 

szerekkel való ellátása czéljából minden bányaterületen egy-egy, összesen tehát 3 élelem-raktár van berendezve. 
A raktárakban nemcsak mindennemű élelmiszerek, hanem öltönyök, írószerek és a házi szükséglet egyéb czikkei 
is kaphatók. Az elárusítás minden ipari nyereség nélkül történik, olyformán, hogy a kezelési költségek 
födözésére a beszerzési árak nehány százalékkal öregbíttetnek ugyan, de a megmaradó tisztajövedelem az év 
végével osztalék gyanánt (rendesen 4–5%), s a bevásárlás aránya szerint készpénzben szolgáltatik ki. Az árufor-

galom pénzbeli értéke az 1884. évben 208,933 frt 93 krra rúgott.” (AZ I. CS. K. SZAB. DUNA-GÖZHAJÓZÁSr 
TÁRSULAT PÉCS MELLETTI KŐSZÉNBÁNYÁI. 1885.) 
Erről a fejezet végén egy kicsit részletesebb elemzést is adunk. 
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szénbányák 1861-ben kezdte meg a perecesi lakótelep építését, amit a Sajókaza melletti 
Kacola-pusztán Mandellóék követtek 1887-ben.  

A MÁK Rt. 1895-ben Sajószentpéteren fogott hozzá munkáslakások építéséhez, és a század-

forduló idejére 166 lakásban és 6 munkáslaktanyában laktak a bányászok. A bányatelep lakó-
inak száma 1901-re elérte a 789 főt. 

  A bányászkolóniákon létesített vállalati árudák, élelemtárak, természetbeni élelemellá-
tást is végeztek, bár ezt már az 1872. évi ipartörvény is tiltotta. Nagyon gyakori volt a mun-

kásság eladósodása az élelemtárakban. Sok 
vállalat utalványokkal, az ún. „Jancsi ban-

kóval” fizette munkásait, melyeket csak a 
vállalati árudákban válthattak be. Fokozta a 
létbizonytalanságot, a jövőkép mutatva, a 
bérek állandó változása, a büntetések kiépí-
tett hálózata, a levonások szinte áttekinthe-

tetlen rendszere, pedig a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltárban talált Nyug-

bérpénztári befizetések 1899-1900-as évre 
vonatkozó adatai alapján a munkások fizeté-
sük jelentékeny részét fordították öregkoruk biztosítására. A 20. század elején még mindig az 

1891. évi XIV. törvénnyel módosított osztrák bányatörvény volt érvényben a munkások társa-

dalombiztosítására. Bár a módosítás a biztosítást minden munkásra nézve kötelezővé tette, a 
kialakult helyzetben teljesen elavultnak lehetett tekinteni.  

A munkásokra nézve különösen sérelmes volt, hogy a biztosításhoz csak a munkások járultak 
hozzá, míg a munkáltatók hozzájárulása önkéntes belátására volt bízva, továbbá az alapsza-

bályoknak a törvény által jóváhagyott azon pontja, hogy a munkás elvesztette minden szerzett 
jogát, ha más vállalathoz lépett át. Az egymástól független társládák nem ismerték el az előző 
üzemnél éveken át szerzett jogokat sem. 1903. végén az első országos bányászértekezleten egy 
sajószentpéteri küldött felszólalásában elmondta többek között azt, hogy a „társládát minden-

ki fizetni tartozik, de segélyt senki sem kap”. A bányamunkások legnagyobb veszedelme a 
gyakori baleset volt. A bányákban bekövetkezett halálos balesetekre rávilágít a Központi Sta-

tisztikai Hivatal Közleménye is, melyből kitűnik, hogy Borsod megye tíz év alatti (1901-1910) 

58.436 halottjából 998 volt baleset áldozata, ami az összbalesetek számának 1,7%-a volt. Ha 

a 13 ipar- és bányatelepet vizsgáljuk, az itteni 10.601 halálesetből 300 baleset által követke-

zett be, ami 3%-ot tett ki.  

Az időszak alatt Sajószentpéteren 29 ember halt meg baleset következtében. A bányatelepeken 
uralkodó közegészségügyi állapotok ugyan jobbak voltak, mint a falvakban, de az egészségte-

len munkafeltételek, hiányos étkezés, hosszú munkaidő, a túlzott alkoholfogyasztás miatt gya-

koriak voltak a járványok, fertőző betegségek is. 1908-ban például 49 skarlátos megbetege-

désből 18 elhalálozás történt, és még abban az évben hárman haltak meg hastifuszban, kilen-

cen pedig kanyaró által. Bányászbetegségnek számítottak a gyulladásos daganatok. Egés-

zségügyi viszonyaiknak fontos tartozéka volt a tisztálkodási lehetőség kérdése. A borsodi bá-
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nyatelepek közül egyedül Perecesen és Sajószentpéteren működött bányászfürdő, amelyek az 
1900-as évek első évtizedében létesültek, és enyhítettek valamicskét a lesújtó helyzeten. 

Sajószentpéteren 1895-ben alakult meg a mai művelődési ház elődjének tekinthető ol-

vasókör. Az első időszak programjában beszélgetés, zenélés, kuglizás, sakkozás, kártyázás 
szerepelt, de a kör tagjai különböző megemlékezéseket is tartottak, amelyeket versmondással 
színesítettek.  

1921-ben a Borsodi Szénbányák Rt. Igazgatója kultúrotthon felépítésére adott utasítást, ezál-

tal az olvasókör is tovább fejlődhetett. Az egyletek tevékenysége elsősorban kulturális térre 
szorítkozott, aminek fő formája színdarabok betanulása és előadása volt, de egyes helyeken 
más irányban is kiterjedt munkája. A létrejövő bányász olvasó egyletek egyik fő feladatuknak 
a magyar nyelv terjesztését tekintették. Ugyancsak ez irányban hatottak az iskolák is, hisz a 
tanítás csak magyar nyelven folyt. Mindez meggyorsította – főleg a már régebben itt lakó – 

idegen anyanyelvű népesség elmagyarosodását. 

 

A Magyar Kőszénbánya Rt.  
Társulati iskolája 

 

A bányatelepeken található művelő-
dési intézmények közül az iskolák voltak a 
legjelentősebbek. Azon intézmények közé 
tartoztak, melyeket a vállalatok a falvaktól 
távol eső bányatelepeiken létrehoztak, ugya-

nis a népoktatási törvény értelmében minden 
vállalatnak gondoskodnia kellett munkásai gyermekeinek iskoláztatásáról. Jelentőségük ab-

ban állt, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a századfordulón a bányamunkások zöme 
még írástudatlan volt. 

 A bányatelepi iskolák bár általában korszerűbbek voltak, mint a környékükön levő falusi is-

kolák, a tanítás rendkívül alacsony színvonalon folyt, melyre a tanítás osztatlanságából, az 
egy tanerőre jutók magas számából is következtetni lehet. A sajószentpéteri bányatelepi elemi 

iskola 1917/18-as tanévében egy tanító tanította az az I. és II. osztályba járó 68 gyereket. A 
tanítás színvonalának ezen túlmenően több objektív akadálya is volt. A gyermekek gyakran 
évet vesztettek apjuk munkahely-cseréje következtében. Ebből következően, akik mégis elvé-
gezték a hat elemit, általában túlkorosak voltak. Valamennyi iskolában sok volt a mulasztás, 
gyakoriak voltak a járványos megbetegedések miatt elrendelt általános szünetek. Mindennek 
alapján nem csodálhatjuk, ha a tanulók létszáma a felsőbb osztályokban oly megdöbbentően 
lecsökkent. A VI. osztályba alig jutott el néhány bányászgyerek a megyében, és számos helyen 
nem is indítottak VI. osztályt, ugyanis a gyerekek többsége amint tehette, kimaradt az iskolá-
ból, hogy dolgozni mehessen. A lemorzsolódás különösen erőteljes volt az első és harmadik 
osztály után. A bányatelepi iskolákban kizárólag magyar nyelven tanítottak, annak ellenére, 
hogy a telepeken nagyszámú nem magyar anyanyelvű népesség élt. Ez is egyik gátja volt az 
eredményesebb oktatómunkának, mert az idő nagy részét a tanulók magyar nyelvre való taní-
tására kellett fordítani. Bár a magyar nyelvet az iskolában a gyermekek általában elsajátítot-
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ták, az sok időt elvett, ugyanis otthon, családi körben nemigen beszéltek magyarul, tehát az 
oktatási rendszer magyarító törekvései nem járhattak teljes sikerrel… 

A sajószentpéteri üveggyár megnyitása volt a 19. század végén az a harmadik mozza-

nat, mely jelentős mértékben alakította a település nemzetiségi viszonyait. Megnyitását a 
helyben feltárt szénkészletek kitermelése tette lehetővé. Annak ellenére, hogy Sajószentpéteren 
nem voltak alapjai a tevékenységnek, Magyarországon az üveggyártás már több évszázados 
hagyományokkal rendelkezett. Már a 19. század elején 15 helyen készült az országban üveg-

áru, 1830 körül pedig 55 huta működött. A régióban ekkor hallani először Ó-, Új- és Répás-

hutáról, valamint a hevesi Parádról, Hasznosról. A parádi üzem híres volt újításairól, ott 
ugyanis már 1846-ban tüzelőanyagként használták a szenet, mely akkor még úttörő vállalko-

zásnak számított a kemencék fűtésénél. Ezt jól mutatja az is, hogy az 1890-es években a 32 
magyarországi gyárból csak 6 alkalmazott fűtésre szenet. Ezek a helyek földrajzilag nem fe-

küdtek messze a borsodi Sajószentpétertől, de sok időnek kellett eltelnie mire az üveggyár 
megnyílt a településen. A sajószentpéteri üveggyár alapításának egyik legfontosabb alapja az 
országgyűlés 1868. XLIX. törvénycikke volt.  

A törvény elhatározta, hogy 

 „a bányaipar előmozdítása végett Miskolctól Putnok felé vezetendő vasút építését, 
melyből a vasiparral foglalkozó bányavidék egy völgyei kiágaznak.”  

Borsodban ekkor már folyt üveggyártás, és az állami tulajdonban lévő, Répáshuta határában, 
a Gyertyánvölgyben működő huta volt a legjelentősebb. Az 1841-94 között termelő huta jelen-

tőségét mutatja, hogy a kor szintjén fejlettnek volt mondható és hazai szinten tekintélyes 
volt200 tonnás évi termelése, és 56 főt foglalkoztató kapacitása. A huták kiépítése és azok 
üzemeltetése szorosan összefüggött az erdőkkel szembeni rablógazdálkodással, ahol az üveg 
csak melléktermék volt. A huták erdőbirtokok közepére kerültek, üzemelésük során elkezdték 
körülötte irtani az erdőt, mígnem az el nem fogyott a huta körül. Nem csoda tehát, hogy az 
1890-es évekre 40 gyár zárta be kapuit, mert nem volt tűzifája. A törvény biztosította lehető-
ségek következtében megépült a Miskolc – Fülek7

 és Miskolc – Budapest vasútvonal, mely 
megvetette a borsodi iparmedence nyersanyagainak feltárása és felhasználása céljából léte-

sülő üzemek fejlődésének alapjait. A Sajó völgyében időközben feltárt szénlelőhelyek a szén 
olcsó és gazdaságos helyi felhasználása felé fordították a kőszénbányák tulajdonosainak fi-
gyelmét. A legnagyobb érdekeltségű, Magyar Általános Kőszénbánya Rt. főrészvényesei fan-

táziát is láttak a lehetőségben, és az üveggyárnak volt egy tiszavirág életű elődje is, ami mag-

vát képezte a későbbi öblösüveg-gyárnak… 

A megalakuló társaság a pálfalvai üveggyárat tervezte megvásárolni, és továbbfejleszteni. 
1894-ben jól haladtak a gyár indításának előkészületei, melyről a megyei lapok is tudósítot-

tak:  

                                                           
7
 A tény igazából az, hogy először megépült a Miskolc – Bánréve vasútvonal. Ezt követte majd csak a gömöri 

területekre vezető Bánréve – Feled – Fülek „gömöri iparvasút”, amely aztán Losoncon át akár Budapesttel is 
kapcsolatot adott. E „gömöri iparvasút” aztán a leágazásaival behálózta az addig igencsak elhanyagolt közleke-

désű vidéket. Ezzel jó lehetőséget adott az itteni érc- és ásványbányáknak, a vasműveknek, kohóknak… Feled – 

Rimaszombat – Rimabrézó – Nyustya-Likér - Tiszolc – Breznóbánya vonal. A legkésőbb megépült Bánréve – 

Dobsina vasútvonal a Sajó felső völgyének bányászatát, kohászatát rendezte, a szárnyvonalaival, Pelsőc – 

Murányalja, Pelsőc – Nagyszlabos. 
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„Új Üveggyár a Sajóvölgyön!  

Hercz Zsigmond városunk szülötte, a miskolci kereskedelmi és iparkamara tagja, kinek 
közgazdászati téren annyi érdemei vannak, s mint a Magyar Általános Kőszénbánya társulat 
vezérigazgatója is nem mindennapi sikereket és eredményeket mutat fel, egy nagyszabású 
solins tábla üveggyár létezését tervezi. Az új gyár a Sajóvölgyön, közel a Miskolc - füleki vas-

úthoz fog létesülni. Minden ízében jelentékeny, modern telep lesz, mintegy 500 munkással az 
eddigelé külföldről főként Belgiumból importált solins táblaüvegek gyártását a technika jelen 
fejlődéséhez mérten fogja űzni a vármegyénk nagy gyarapodására, vidéke lakosainak bizto-

sabb megélhetésére fog szolgálni. Az új gyárat egy részvénytársaság építi több mint fél millió 
forint alaptőkével. A részvénytársaság élén áll Hercz Zsigmond.”  

A gyár építésével kapcsolatban két nézet alakult ki, ugyanis a részvényesek egy része 
Miskolc közelében, másik része a Sajó-völgyben kívánta felépíteni, arra való hivatkozással, 
hogy az üzemeltetésre az ott kitermelt kőszén könnyebben beszerezhető. Költségszámításokat 
végezve kimutatták, hogy a gyár üzemeltetése a helyi Szirmay kőszénbányákból 8000 forinttal 
kevesebb, mint Miskolcon lenne. A Borsod Megyei Lapok cikkében szereplő 500 fős munkás-

létszám meglehetősen optimista várakozás volt, ugyanis hazai üveggyártásban járatos, szak-

mai ismeretekkel rendelkező gárda gyakorlatilag nem áll rendelkezésre. Az 1895 végén meg-

nyílt gyár 200 fős munkáslétszámmal kezdte meg a síküvegek gyártását. A technológia a kö-
vetkező volt: a kifújt meleg üveghengert alkotója mentén felvágták, síkba terítették. A borsodi 
település híján volt a szakképzett üveggyári munkásoknak, így a megnyíló gyár munkásainak 
egy része a környékbeli, a hazai, felvidéki üzemekből és Cseh-Morvaországi gyárakból tette át 
Sajószentpéterre a székhelyét.  

A plébániai iratok vizsgálata kiderült, hogy a magyar üvegművesség számos olyan he-

lyéről érkeztek gyári munkások, ahol korábban nagyfokú üveggyártás folyt. Ezek között volt a 
már említett Répáshuta, Gyertyánvölgy, Parád, Tokod, valamint a 20. században üveggyártó 
fellegvárként ismert Salgótarján, Ajka is. Érdemes megemlíteni, a Bihar megyei Bél-t is, ahol 

a kétrétegű biedermeier poharakat gyártották. A béli a huta mindig is híres volt kiváló minő-
ségű üvegeiről. Adott Sajószentpéterre munkást a korábban híres porumbáki huta is, mely a 
fogarasföldi üveggyártás központjában, Feleken 1892-ben indult korszerű termelés indulásá-
val szűntette be termelését, de érkeztek mesterek az évszázados hírű cseh üveggyártó központ-

ból, Ostravából is. A gyár nem, mint önálló egység üzemelt, mint pl. a Parádi Üveggyár, s 
nem is kartellbe tömörülve, mint pl. a salgótarjáni, tokodi, hanem nemzetközi részvénytársa-

sági alapon, melynek központja Budapesten székelt. A 20. század elején a már Hazai Mecha-

nikai Palaczkgyár Rt. néven futó, és öblösüvegek termelésével foglalkozó gyár 280 munkást 
alkalmazott. Közülük helybeli 188, közeli községből való 67, külföldi 25 fő volt.  

A gyár két okból volt kénytelen külföldi szakmunkásokat alkalmazni. Egyrészt a hosszabb 
gyakorlatot igénylő szakmunkákat a helybeli munkások sokkal nehezebben sajátították el, 
másrészt a helybeli és környékbeli lakosok a mezei munkák idején a gyárat elhagyták, ami a 
folyamatos termelést, a gépek kihasználását nehezítette. Az üveggyár megnyitásának évében a 
helyi római katolikus plébánia lépéseket tett arra, hogy bővítse oktatási kapacitásait. Lipp 
Károly lelkész 1895 januárjában arról tájékoztatta a Főegyházmegyei Hivatalt, hogy  
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„folyó év elején lett megnyitva Sajószentpéteren az első magyar általános kőszénbá-
nya részvénytársaság részéről egy, a kor igényeinek megfelelő nagyobb szabású kőszénbánya, 
mely mintegy 15-20 katholikus családot hozott a városba, s e családok gyermekei iskolánkat 
látogatják már ez időszerint is.”  

Aztán a sajószentpéteri üveggyári állami iskola megszűnése folytán a berendezés árverésre 
került, a nagybarcai református a sajószentpéteri római katholikus iskolák között. Az árverés 
előtti helyi levelezésekből kiderül, hogy a berendezés (padozat, taneszközök) eredeti beszerzé-
si ára 91 korona volt, a kikiáltási árat 43-

ban határozták meg, melyet 50-ért szándé-
koztak eladni, végül a nagybarcaiaké lett 52 
koronáért… 

 

Újbánya-telep (II. akna) iskolája 

az 1970-es években.8 
 

A település lakosság a nemzetiségek 
megtelepedésével jelentősen megnőtt. A munkások egy része Sajószentpéteren telepedett le, itt 
alapított családot. A lélekszám bővülésével együtt járt a megnövekedett lakosságszámot ki-

szolgálni tudó intézményrendszer fejlődése is. Óvoda 1907-ben létesült Sajószentpéteren. Va-

lószínű, hogy fenntartását a község fedezte, de lehetséges, hogy a MÁK Rt  és az Üveggyár is 
hozzájárult a működtetéshez. A Kőszénbánya Rt Társulati iskolája a bányász kolónia építésé-
vel egy időben nyílt meg, egytanerős koedukált jelleggel. Az épületeket lebontották, helyén 
később mentőállomás épült. Az Üveggyár társulati iskolája szintén egy tanerős volt, koedukált 
jelleggel. Az épület fennáll, az ún. „Magazin” nyert benne elhelyezést. 

  

Óvoda az üveggyártelepen 

  

Az Állami Elemi Népiskola egy földszintes 
épületben működött, majd azt elbontva 1938. 
szeptember 1-én adták át rendeltetésének. Az 
új épületben 8 tanterem, nevelői szoba, igaz-

gatói iroda és szolgálati lakás kapott helyet. 
1948-ban az államosítások során felvette az 

1. sz. Általános Iskola nevet, és a nyolcosztályos képzésre tért át. Az 1950-es évek elején az 
iskola egy tagiskolával gyarapodott, ugyanis a II-es aknai volt üzemi ebédlőt átalakították 
általános iskolai tanteremmé, melyben a tanulók összevont rendszerben, 1-4. osztályban ta-

nulhattak.  

Az 1933-as, Borsod-Gömör és Kishont közigazgatásilag egyesített vármegyék lakosságát érin-

tő népszámlálás szerint Sajószentpéter lakossága 5842 fő volt, Alsó- és Felsőbányatelepé 459 

                                                           
8
 A Sajószentpéter - Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja 
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fő, Duzsnokpusztáé 282 fő, Erzsébetbányatelepé 320, Kisfaludpusztáé 113 fő, az Üveggyárte-

lepé pedig 441 fő.  

Ekkorra a korábban különböző okok miatt betelepített német nyelvű csoportok jórészt ma-

gyarrá váltak, folytatták azt a tevékenységet, amelyért Sajószentpéterre érkeztek és sejtésük 
sem volt arról, hogy a II. világháború végeztével származásuk miatt hátrányos megkülönböz-

tetés éri őket…9
 

 

 Néhány gondolat a bányák élelemtárairól, mert ennek megítélése a korai baloldali 

sajtóban és a szocialista történetírásban is nagyon szélsőséges! 

Azért tartom szükségesnek ezt egy kicsit elemezni, mert a bányamunkások és alkalmazottak 

szempontjából ennek nagy jelentősége volt. Sajnálatos módon ezt a korábbi történetírás min-

dig leminősítette, felszínesen általánosító megjegyzések kíséretében, a munkások további ki-

zsákmányolásának minősítette. Hallgassuk csak meg ezt más megközelítésekből is! 

 

„ A sok eszköz közül, amelyekkel a tőkések fokozták a munkások kizsákmányolását, vi-

tathatatlanul az élelemtárak váltak a leghírhedtebbekké. (Truck-rendszer
10

). A tőkések ezek 

segítségével kétszeresen is kizsákmányolták a munkásokat.  

Az élelemtárak (konzum, provizorát stb.) létrehozását a szükség diktálta, mert az új banyate-

lepek lakói más úton nem juthattak élelmiszercikkekhez, miután a telepek általában távol es-

tek a varosoktól és lakott helyektő1. A tőkések e kényszerítő helyzetet is kihasználtak, s az éle-

lemtárak útján többszörös előnyt is teremtettek maguknak. 

A Népszava a következőket írta ezzel kapcsolatban a Rimamurány telepéről:  

„Hogy pedig a keservesen megkeresett munkabér valahogy idegen kézre ne vándorol-

jon, illetve, hogy a munkás mennél kevesebb, vagy egyáltalán semmi pénzt ne kapjon, a fize-

tést a társulat 4 – 5 hetenként teljesíti, s felállított minden telepen egy áruraktárt (provizorát), 

természetesen kocsmával egyetemben, ahol méregdrágán kénytelen a munkás keresményét 
bevásárolni, s a kiadott Jancsi-bankóért leinni"

11
 

                                                           
9
 Svábok, cipszerek, bulénerek a Sajó-völgyben. A sajószentpéteri német kisebbség története. Sajószentpéter 

német iparosrétegének eredete.  
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/sajoszentpeter/a_sajoszentpeteri_

nemet_kisebbseg_tortenete/002_svabok_cipszerek.htm 
10

 „Truck-rendszer (az angol to truck cserélni szóból), a munkabérnek árukban való szolgáltatása, ami ellen a 
munkások állandóan küzdenek, mert számos visszaélést kell e rendszer miatt elszenvedniük. Legtöbbször drágán 
és rossz árut kapnak; a munkaadók sokszor nagy összegeket fizettetnek maguknak azért, hogy a munkabér-

utalványokat csak bizonyos kereskedőknél lehessen beváltani árukkal; a T. mellett nagyon kifejlődik az áruhite-

lezés és így a munkások nagy függésbe jutnak a munkaadóval és a hitelezővel szemben. Nagyon el van terjedve 
e rendszer Hollandiában, újabban különösen az apró pénz hiánya miatt terjed Olaszországban. Hazánkban már 
1608-ban az alsómagyarországi bányászok panaszkodtak a T. miatt, az újabb időben pedig az alföldi kubikosok 
szenvedtek sokat a Jancsi-bankó csúfnéven ismeretes munkabér-utalványok miatt, amelyeket csak a munkaadók 
kantinjaiban lehetett árukért, élelmi szerért és pálinkáért beváltani. Az 1884. XVIII. t.-c. 118-120 §-ai érvényte-

lennek mondják a T. szerinti egyezkedéseket és imperative rendelik a munkabérnek készpénzben való kifizeté-
sét.” 
11

 Népszava, 1903. nov. 19. 

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/sajoszentpeter/a_sajoszentpeteri_nemet_kisebbseg_tortenete/002_svabok_cipszerek.htm
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/sajoszentpeter/a_sajoszentpeteri_nemet_kisebbseg_tortenete/002_svabok_cipszerek.htm
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Egy korabeli lap megírta, hogy ezekben az árudákban „jóval drágábban" vásárol a munkás, 

mintha készpénzzel a távoli városokba menne.  

„A vállalkozónak – írják – boltja révén így nem egyszer visszatérül a munkabér. A 

Jancsi-bankó i1yformán ránézve valóságos perpetuum mobile, amely azonban kizárólag az ő 

malmára hajtja a vizet".
12

  

Számos példa igazolja, hogy a bányamécsbe szükséges olajat 32-33 krajcár beszerzési ár mel-

lett 50 krajcárért adtak. A robbantáshoz szukaeges puskaport és dinamitot 50 %-os haszonnal 

számolták el. 

A tőkés számára már az is hallatlan előny volt. hogy munkásai fizetésére szinte alig volt szük-

sége pénzre. A legtöbb bányatelepen az utalványok (tikettek, Jancsi-bankók) legkülönfélébb 

fajtáit vezették be. Az italra. szódára, húsra, élelemre más - más utalványt adtak. Sokszor a 

munkás nem azt vásárolta, amire szüksége volt, hanem amilyen utalvánnyal rendelkezett. 

Ezen aztán a bányatelepeken az utalványok cseré-
jének szokása általános gyakorlattá vált, aminek 

újra a bányász húzta a rövidebb végét. 

 

A bánszállási élelemtár épülete 

 

Miután a bányász legtöbbször egyetlen 

krajcár készpénzt sem kapott kézhez, a fizetést kö-
vető napon árulni kezdte utalványát.  

„ Elmegy a kocsmába, vagy a fűszereshez 
és az egy koronás (50 krajcáros) utalványt beváltja 

25 kr-ért, készpénzért, ezen (aztán) vehet dohányt, 
szivart, bort. Mindezt figyelembe véve a Jancsi-

bankó uralma a bányászatban volt a legsúlyosabb. 

A helyzet embertelenségének kiáltó voltára rámutat 
egy munkás levele, mit a Rimamurány telepen tapasztalt helyzetről ír: a munkás nagyon rit-
kán kap egy pár krajcárt kézhez, de „.azt csak ott költheti el a telepen: e célból körül van ke-

rítve, a be - és kijárás csak a gondnok által kiállított paszpartuval lehetséges. Ezt; azonban 

csak akkor kap, ha igazolja, hogy nem vásárolni megy ki a telepről. Persze a munkásoknak 

élelmesebb része alkonyatkor vagy este átszökdös kínai falukon.  Így tesz szert egy kis ol-

csóbb, s természetesen jobb élelmi cikkre."
13

 

Az élelemtárak terén tapasztalt visszásságok a kormányszervek figyelmét is felkeltet-

ték, s bár óvatosan, de kénytelenek szóvá tenni azt. A bányakapitányság megállapította, hogy 

miután a „bérfizetést illetőleg nem áll fenn törvényes kötelezettség arra nézve, hogy a munkás 

keresete készpénzben fizetendő ki, hanem korlátlanul szabad tere van a hitelezésnek, bánya-

munkásaink helyzetét ez idő szerint a truckrendszer kinövései igen kedvezőtlenné tehetik."  

                                                           
12

 Új Idők. 1917. évf. 453. I. 
13

 A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. II. kötet, 1890-1900. Budapest, 1954.  
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A megállapításra joggal válaszolt a Népszava, hogy nemcsak „.tehetik", hanem a 

„legundorítóbb módon tényleg meg is teszik". Mindezek alapján érthető, hogy az élelemtár a 

bányászok gyűlöletének tárgya, a Jancsi-bankó pedig kiszolgáltatottságának jelkepe lett. 

A\ század során, e téren semmilyen változás nem kivetkezett be.” 14
 

  

Nézzük meg az előzőekben leírtakat részleteiben, mert jó sok helyen teljesen mást gondolok, 
illetve nem tudom értelmezni a leírtakat és idézetteket! 

Én egy fontos szociálpolitikai intézménynek tartom az élelemtár intézményét a bányászatban, 
mert még válságos történelmi helyzetekben, a háborús nélkülözések során is enyhíteni tudta a 
bányászok ellátási gondjait. 

Amit én szeretnék leírni az a sajószentpéteri és a borsodi viszonyokra érvényes, illetve jól 
ismerem a MÁVAG diósgyőri, a Rimamurány Vasmű Rt Ózd környéki ilyen jellegű szociális 
intézményeit is.

15
  

Miért is gondolom így? 

Leírom az érveimet, aztán mindenki eldönti, hogy egyetért-e, vagy sem! Az érveimet az akko-

ri idők viszonyai alapján próbálom meg összeszedni és rendezni, illetve az előzőekben idézet-

teket próbálom meg értelmezni. 

Bár, amikor hazánkban szélsőségesebb rendszerek működtek, – és ebbe mind a két oldalt be-

leértem – akkor bizony ilyenkor „komoly igény merült fel” a pártos történelemírásra, illetve a 

demagóg szemléletre is… 

 

„ Élelemtár főnév (üzemi élet). Valamely üzem, vállalat, intézmény keretében létesített 
raktár, amelyben – rendszerint az alkalmazottak számára – élelmiszereket tárolnak; élelmi-

szerraktár.” 

 

MÁK Rt Tatabánya  
élelemtár16

 

 

 

Az élelemtár az előző definíciónál 
azonban az idők folyamán sokkal több 
lett. Tulajdonképpen a helytől függően 
egy vegyesbolt, alapvető cikkekkel, de 
nagyobb bányatelepeken kisáruház! 

A bányász élelemtárak hosszú időre tekintenek vissza.  

                                                           
14

 Lehoczky Alfréd. A borsodi szénbányászat története. I. kötet. A bányamunkásság kialakulás és helyzetet a 

XIX. században. 
15

 Mind a MÁVAG diósgyőri kohóműveinek, mind a Rimamurányi Vasmű Rt-nek kiterjedt, saját kezelésű szén-

bányászata is volt. 
16

 Helytörténet. com 
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Feladat az alapvető élelmiszer és használati cikkek elérhetősége, ráadásul olyan áron, ami 
vonzóbb, mint az egyéb beszerzési helyeken. 

A bányák és a bányatelepek ritkán voltak a lakott település közvetlen közelében. Ezek sok-

szor, akkori nevükön „munkásgyarmatok” az aknák közelében épült lakótelepek és munkás-

laktanyák voltak. Ha valaki megnézi az akkori térképeket, akkor bizony rájön, hogy 
Lyukóbánya, Somsály, Farkaslyuk, Ormospuszta, Királd, de lehetne sorolni akármeddig, 6… 
10… 15 km-re vannak a jelentősebb településektől. 

Az akkori idők közlekedése nem a mai!  

A lakott és jobban ellátott, boltokkal, piacokkal ellátott települések csak gyalogosan voltak 

elérhetőek. Természetesen sok helyen működött bányavasút, azonban ezek egy igen nagy 

része személyt nem szállított! 

Ja, és a vásárolt árut kézben, háton, taligán, szekéren kellett hazacipelni… 

Egyébként a bányamunkások is gyalogoltak a bányateleptől, a falujuktól a bányáig, oda és 
vissza minden műszakban, akkor olyan, hogy fürdő-öltöző, munkásszállítás, mint olyan, nem 

létezett, így munkaruha sem, és a személyesen használt szerszámokról is a bányász gondos-

kodott! 

A bányavállalatok és bányavállalkozók az élelemtár részére nagy tételben tudtak vásárolni, 
így természetesen olcsóbban jutottak a portékához. Olcsóbban is tudták adni. 

Az én ismereteim szerint a nagyobb bányavállalatok, és itt a bennünket érdeklőkre, illetve az 
előbb említettekre is gondolva, az „élelemtáros” a vállalat egy fő alkalmazottja volt. Erre 
nézve a sajószentpéteri bányákról szóló fejezetekben a „Magyar Bányakalauz” minden eset-

ben név szerint is felsorolja őket.  

A MÁK Rt ráadásul földbirtokokat bérelt a Dunántúlon, ahol saját vállalatainak éléstáraihoz 
termelt, termeltetett élelmiszerek-féleségeket, de még állattartása is volt. Volt ám a többi 
nagyvállalatnak is ilyen jellegű élelemtára! 

 

„ Élelem-raktárak. A gyarmatokban (bányákhoz tartozó lakótelepek) lakó tisztviselők 
és munkásoknak élelmi szerekkel való ellátása czéljából minden bányaterületen egy-egy, ösz-

szesen tehát 3 élelem-raktár van berendezve. A raktárakban nemcsak mindennemű élelmisze-

rek, hanem öltönyök, írószerek és a házi szükséglet egyéb czikkei is kaphatók. Az elárusítás 
minden ipari nyereség nélkül történik, olyformán, hogy a kezelési költségek födözésére a be-

szerzési árak nehány százalékkal öregbíttetnek ugyan, de a megmaradó tisztajövedelem az év 
végével osztalék gyanánt (rendesen 4–5%), s a bevásárlás aránya szerint készpénzben szol-

gáltatik ki. Az áruforgalom pénzbeli értéke az 1884. évben 208,933 frt 93 krra rúgott.”17
  

 

                                                           
17

 AZ I. CS. K. SZAB. DUNA-GÖZHAJÓZÁSI TÁRSULAT PÉCS MELLETTI KŐSZÉNBÁNYÁI. 1885.) 
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„ Munkásjóléti és élelemtári berendezéseink a háború folyamán rendkívüli jelentősé-
get nyertek.”18

  

 

Az „élelemtár” működéséről. 

 

„ … A bánya feltárásával és a telep építésével egyidőben, 1900-ban az Alsótelepen az 

Erzsébet-tárnával szemben épült egy élelemtár, vagy, ahogy itt mondták Somsálybányán 
provizerát. Ennek létrehozását a szükség diktálta, mert a bányatelep a lakott településektől 
több kilométerre volt. Az új bányatelep lakói pedig naponta nem járhattak el bevásárolni… 

A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. bányatelepein a munkások ellátását, főleg alapvető 
élelmiszer tekintetében központilag biztosították. Minden bányatelepen, így Somsálybányán is 
volt provizerát, mészárszék és hantin. Kezdetben a legszükségesebb élelmiszereket és háztar-

tási árukat, majd később már ruházati cikkeket is árusítottak. A provizerátban az élelmiszert 
kéthetenként vételezték a családok. A munkásfelvételkor minden család kapott egy 

provizerátos könyvet, mely jogosultságot biztosított arra, hogy vételezhessen, illetve vásárol-

hasson. Minden vásárlást a könyvbe írták… 

Somsálybányán az 1930-as években a provizerát a legszükségesebb ruha-és textilfélék beszer-

zését is biztosította: ágyneműhöz, ruházkodáshoz. A provizerát mindennap reggel 7-től este 7-

ig volt nyitva, de még vasárnap is 7–10-ig.  

A provizeráthoz tartozott a hantin is, mely reggel 6-tól este 9-ig volt nyitva. A söntésben jelző-
tábla volt 1–2–3 számozással. Egyes szám a tiszti, 2-es az altiszti szobát, 3-as az olvasót jelez-

te. Ha valamelyik szám kigyulladt, oda kellett a kért italt vinni. A bányászok körében a legke-

resettebb ital a bundapálinka volt, ez az ital azonban sem az egészségnek, sem a zsebnek nem 
sok kárt okozott. Az egyik érdekessége volt a kantinnak, hogy vasárnap és ünnepnapokon pá-
linkafélét nem szolgáltak ki, még a tiszti szobában sem.  

A mészárszék külön egység volt, közel a provizeráthoz. Ott lehetett a szükséges húst beszerez-

ni. Nagy forgalmat nem bonyolított le a mészárszék, mert a kolónián lakó családok házinyu-

lat, baromfit, szárnyasokat, kecskét és sertést tartottak, s inkább azt fogyasztották – de csak 

néha –, mert ezért nem kellett fizetni…19
 

 

Azt, hogy kötelező volt-e igénybe venni bizonyos dolgokat, a következőkben leírtak megvilá-
gítják. 

 

„… A somsályi bányamunkásság nehéz megélhetésére emlékeztet az ún. Jancsi-bankó 
helyi formája, a hitelkönyv.20

 Ez a következőkből állott: A bányász kapott egy vásárlási köny-

                                                           
18

 A MÁK Rt 50 éve. („ Tatabánya tőszomszédságában fekvő szári mezőgazdasági üzemeinket az első világhá-
ború tartama alatt főleg munkásságunk élelmezésének megkönnyítése céljából vásároltuk meg…”) 
19

 Nagy Károly: Somsálybánya története 1900-1980. 
20

 Ez bizony súlyos és téves összemosása dolgoknak! Az utalványokban történő kifizetést a törvény tiltotta! Erre 
később rámutatunk. A hitelkönyv nem utalvány. A felhasználása sem volt kötelező!  
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vet, melybe a bányamester (egy hónapban legfeljebb kétszer) bizonyos összegű hitelt írt. A 
kiírt hitel összegéig vásárolhattak. 

Az üzem a hitelt levonta a bányamunkások keresetéből. így megakadályozták, hogy a keserve-

sen megkeresett munkabér idegen kézbe kerüljön…”  

 

A „lehetséges” hitel a bányász egyéni elbírálása, keresete, munkába járása, stb. alapján dőlt 
el, de nem volt kötelező!  

Ezt igénybe lehetett venni, de szó sem volt arról, hogy pénzbeli kifizetésük ne történt volna 
meg a fizetésnapon. Természetesen az előre hitelezett dolgokat a bérből levonták. 

 

Nézzük ezek után a Lehoczky könyv egyes részleteit! 

 A Népszava a következőket írta ezzel kapcsolatban a Rimamurány telepéről… 

„Rimamurány telep”?   

Ha azt hisszük, hogy az újságírás és a médiák csak a mostani időkben felületesek és 
irkálnak össze-vissza, akkor tévedünk. Régen is hasonlóak voltak… 

A Rimamurányi Vasmű ózdi gyárának bányái Bánszállástól, Borsodnádasdig terjedtek 

a Hangony patak és a Hódos patak völgyében. Keletről nyugat felé: Bánszállás, Sajó-
várkony, Karu, Farkaslyuk, Somsály, Hódoscsépány, Arló, Járdánháza, Borsodná-
dasd. Mindenhol a bányáknál bányászkolóniák, bányászlaktanyák… A terület, amelyet 
említek nagyjából egy 22… 25 km hosszban terület el. 

Ehhez jöttek a vasgyár munkáskolóniái, melyek a későbbi Ózd területén, több helyen 
is voltak. (Velence, Hétes, Kőalja-Lázártelep, Karu, Régi kolónia, Rendetlen kolónia, 
Kiserdőalja, Tisztisor, Kisamerika…)   

Nos, melyikről is van szó az idézetben? Ez egy nagy kérdés, Aztán miért is lehet csak 

a bért a kocsmában „leinni”? Miért ez jut eszébe az újságírónak? 

 Miután a bányász legtöbbször egyetlen krajcár készpénzt sem kapott kézhez, a fizetést 
követő napon árulni kezdte utalványát… 

A bányász keresetekről is adunk a könyvben néhány táblázatot. Olyanról nem igazán 
tudunk, hogy minden bért ilyen bonok, utalványok formájában fizettek volna ki csak, 
kizárólagosan! Ez cseppet sem életszerű és nem is volt így. 
Bizonyosan volt ilyen, ahogy a szocialista időkben is „eladogattak” ezt-azt a bányá-
szok, főleg olyanok, akik kicsit gyengébb emberi tartással bírtak, vagy az italra kellett 
a pénz…  

Ezzel kapcsolatosan idéznünk kell törvényt, ami már a XIX. század vége előtt rendezte 

ezeket a dolgokat. 

Csak megjegyezzük, hogy a korabeli sajtóban a visszaélések nagy része egyáltalán 
nem a bányászatra - kohászatra vonatkozott, hanem az ilyen jellegű botrányok a vízi- 
és vasútépítéseknél alkalmazott földmunkásokra (kubikosokra) volt érvényes. Ezek a 
munkahelyek nem voltak stabilan helyhez kötöttek. Ideiglenes barakkok, étkező – és 
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bevásárló helyek, amiket legtöbb esetben nem a fővállalkozó irányított, tulajdonolt, 
hanem kiadták vállalkozásba. Nos, itt aztán súlyos visszaélések voltak.

21
 

A bányák stabil helyek évekre, évtizedekre, munkástelepekkel és itt a bányatulajdonos 
működtette ezeket az üzleteket. Ezzel nem azt mondom, hogy visszaélésre itt nem volt 
lehetőség, de jóval csekélyebben, mint az ideiglenes munkahelyeknél.  
 

„ Ilyen visszaélés volt az ún. „jancsi bankó” kibocsátása is. Ott, ahol nagyobb 
kubikmunkák folytak, barakkokat állítottak föl a munkásnép élelmezésére. Volt eset, 
amikor maga a vállalkozó vagy a megbízottja állította föl. A nagyobb haszonszerzés 
érdekében a munkásokat nem készpénzzel, hanem az általuk kibocsátott jeggyel, va-

gyis „jancsi bankóval” fizették ki. Ezeket a jegyeket a kubikos csak a barakkban vásá-
rolhatta le. „Hol mindent kétszer annyiért szerezhetett be – írja a Csongrádi Hírlap –, 

mintha a piacon készpénzért vásárolhatna. Így azután nem csoda, ha az... összes nyári 
keresményét a barakkosnál hagyja.”22

 

 

Már az 1884. évi XVII. törvénycikk, az „ipartörvény” rendelkezett e dolgokkal kap-

csolatosan is. 

„ 118. § A gyáros köteles munkása bérét készpénzben és pedig – ha máskép 

nem egyezkedett – hetenkint kifizetni. 

Árukat és szeszes italokat munkásainak nem hitelezhet. 
Lakással, tűzifával, földhaszonélvezettel, rendes élelmezéssel, orvossággal, orvosi 

segélylyel azonban a munkást, ha ez beleegyez, elláthatja s az értük járó összegeket a 
bérfizetés alkalmával béréből levonhatja. Ugyanezen feltétel alatt láthatja el a gyáros 
a munkást a gyárában készülő czikkek előállítására szükséges szerszámokkal és anya-

gokkal is, ha ezeket szerződés szerint a munkás sajátjából tartozik megszerezni. 
119. § Oly árúkért való követelések, melyek a munkásoknak az előbbi §-ban 

foglalt tilalom daczára hiteleztettek, a gyártulajdonos által sem törvény útján nem ér-

vényesíthetők, sem beszámítás tárgyát nem képezhetik. 
120. § Oly szerződések, melyek a 118. és 119. § rendeleteivel ellenkeznek, köte-

lező erővel nem bírnak. 

Hasonlóul érvénytelenek a gyáros és a munkás közt történt oly megállapodások, me-

lyek szerint ez utóbbi szükségletét bizonyos eladási telepekből szerezni, vagy bérének 
egy részét más czélokra, mint a munkások sorsának javítására fordítani köteles. 

121. § Az iparhatóság köteles a gyárakat kiküldöttje által évnegyedenkint lega-

lább egyszer megszemléltetni, s a törvény rendeleteinek megtartásáról meggyőződést 
szerezni…”23

 

 

Az előbb leírtakat erősíti, hogy pontosan és különállóan kellett törvénykezni egyes 
munkákról! 
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 A korabeli lapokban erről szinte naponta cikkeztek. 
22

 Csongrádi Hírlap 
23

 1884. évi XVII. törvénycikk. Ipartörvény 
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Nézzük csak ezek után, hogy az 1899. évi XLI. törvénycikk mit is rendelkezik a 

vízimunkálatoknál, az út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosokról és munkások-

ról! 

 

17. § Ha a munkabér a teljesített munka mennyisége szerint fizettetik, a hossz- 

és szélességi méréseknél hiteles mérőszalagot. egyéb méréseknél pedig a megfelelő, 
szokásos mértéket és eszközöket kell használni. A hossz- és szélességi méretek felvétele 
deciméternyi, a mélységi méretek felvétele centiméternyi pontossággal eszközlendő. A 
felmért teljesítmény után a munkabér fillérig számítandó és fizetendő ki. (32. §) 

18. § A munkaadó a munkások által okozott kárának értéke erejéig a munkás 
munkabérét, egyéb járandóságát és ingóságát visszatarthatja, köteles azonban kárkö-
vetelésének megállapitása végett az eljárást a visszatartás napjától számitott három 
nap alatt az elsőfoku hatóságnál meginditani. (32. §) 
Más jogczimen fennálló követelések fedezetére a munkaadót a visszatartás joga meg 
nem illeti. (32. §) 

19. § A munkások munkabérét szeszes italokkal, vagy áruczikkekkel egészben, 
vagy részben megváltani, utalványnyal, bárczával, jegygyel fizetni, abból bárki köve-

telésének fedezésére bármit levonni, valamint a munkásokat arra kötelezni, hogy élel-

mi, élvezeti, ruházati czikkeiket, eszközeiket a munkaadónál, vagy az általa kijelölt 
egyénnél vásárolják, végül a munkásoknak adott előleg, kölcsön, vagy szállitási költ-
ség után kamatot szedni, vagy ezek értékéről váltót venni - tilos. (32. §) 

30. § A munkahelyen a munkások élelmezése czéljából létesült alkalmi vállalat 
tulajdonosa (kantinos) köteles az eladásra szánt étel- és italnemüek árjegyzékét az el-

sőfokú iparhatósághoz az üzlet megkezdése előtt, azután pedig havonként bemutatni. 
Ha az elsőfokú iparhatóság a hozzá érkezett panaszokból arról győződik meg, hogy a 
vállalat tulajdonosa akár a kiszolgáltatott áruk minősége, akár a követelt árak magas-

sága által a munkások hátrányára visszaéléseket követ el s azokat a megintés daczára 
sem szünteti meg: köteles erről az illetékes közigazgatási bizottságnak indokolt jelen-

tést tenni a végből, hogy ez az illetékes pénzügyigazgatóságot az italmérési engedély 
elvonására felhívhassa. - (1899:XXV. tc. 15. §, 3. § 2.) 

32. § Kihágást követ el és 8 napig terjedhető elzárással s 600 koronáig terjed-

hető pénzbüntetéssel büntetendő az a munkaadó (megbízott), a ki ennek a törvénynek 
17., 18., 19., 20. §-aiban foglalt rendelkezéseit, vagy tilalmait megszegi. 

Kihágást követ el s 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a munka-

adó (megbízott), a ki: 
a) ennek a törvénynek 5., 6., 7., 10., 11., 13., 16., 26. §-aiban foglalt rendelke-

zéseit vagy tilalmait megszegi; 
b) a ki a 37. § esetét kivéve, munkásigazolvány (útlevél, hatósági igazoló ok-

mány) nélküli mulasztást alkalmaz. 
33. § Kihágást követ el és 8 napig terjedhető elzárással és 600 koronáig ter-

jedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 
a) a munkaadónak az a megbízottja, a ki magának a munkásoktól szerződteté-

sükért anyagi előnyöket köt ki, vagy ilyen előnyöket elfogad. 
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b) a ki a munkásokat a munka minősége, a bérfeltételek, a kereseti viszonyok 
felől a valóságnak meg nem felelő közlések vagy alaptalan ígéretekkel szándékosan 
megtéveszti; 

c) a ki a 27. § rendelkezéseinek meg nem felel; 
d) a ki más által felfogadott munkást vagy napszámost, e körülményt tudva, 

ugyanegy időre felfogad vagy munkaadójától elcsábít…”24
 

 

Volt ennek a törvénycikknek is indoklás, ebből is érdemes idézni! 

 

„ A 18. és 19. §-hoz 

A javaslat 18. §-a egyezik az 1898. évi II. tc. 41 §-ával, a 19. § pedig az 1898. 
évi II. tc. 32. §-ával Előbbi a munkaadók jogosult érdekét védi, az utóbbi pedig a 
munkások kizsákmányolását tiltja el, a mire éppen az ilyen munkálatoknál van legna-

gyobb szükség, mert a munkáltatási viszonyok miatt éppen ezekkel szemben nyílik a 

visszaélésre a legtöbb alkalom. 
17. § Ha a munkabér a teljesített munka mennyisége szerint fizettetik, a hossz- 

és szélességi méréseknél hiteles mérőszalagot. egyéb méréseknél pedig a megfelelő, 
szokásos mértéket és eszközöket kell használni. A hossz- és szélességi méretek felvétele 
deciméternyi, a mélységi méretek felvétele centiméternyi pontossággal eszközlendő. A 
felmért teljesítmény után a munkabér fillérig számítandó és fizetendő ki. (32. §) 

19. § A munkások munkabérét szeszes italokkal, vagy áruczikkekkel egészben, 
vagy részben megváltani, utalványnyal, bárczával, jegygyel fizetni, abból bárki köve-

telésének fedezésére bármit levonni, valamint a munkásokat arra kötelezni, hogy élel-

mi, élvezeti, ruházati czikkeiket, eszközeiket a munkaadónál, vagy az általa kijelölt 
egyénnél vásárolják, végül a munkásoknak adott előleg, kölcsön, vagy szállítási költ-
ség után kamatot szedni, vagy ezek értékéről váltót venni – tilos. (32. §) 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a § rendelkezése a „jancsi-bankó” tilalmazása 
óta lábra kapott azt a visszaélést is korlátozza, mely szerint a munkaadó a kantinos 

követelését levonja a munkabérből. 
A 30. §-hoz 

A „jancsi-bankók" alkalmazását a 19. § eltiltja; – mivel azonban jancsi-bankó 
nélkül is módja van a kantinosnak a helyzettel visszaélni, a 30. § a kantinos esetleges 
visszaéléseit akarja megakadályozni. A visszaélés megtorlásának eszköze az, hogy a 
kantinostól az italmérési engedély elvonatik. Az eljárás meghatározott módja kizárja a 
zaklatást s a tisztes üzletvitelt nem nehezíti meg. 

30. § A munkahelyen a munkások élelmezése czéljából létesült alkalmi vállalat 
tulajdonosa (kantinos) köteles az eladásra szánt étel- és italnemüek árjegyzékét az el-

sőfokú iparhatósághoz az üzlet megkezdése előtt, azután pedig havonként bemutatni. 
Ha az elsőfokú iparhatóság a hozzá érkezett panaszokból arról győződik meg, hogy a 

vállalat tulajdonosa akár a kiszolgáltatott áruk minősége, akár a követelt árak magas-

sága által a munkások hátrányára visszaéléseket követ el s azokat a megintés daczára 
                                                           
24

 1899. évi XLI. törvénycikk a vízimunkálatoknál, az út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosokról és mun-

kásokról 
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sem szünteti meg: köteles erről az illetékes közigazgatási bizottságnak indokolt jelen-

tést tenni a végből, hogy ez az illetékes pénzügyigazgatóságot az italmérési engedély 
elvonására felhívhassa. – (1899:XXV. tc. 15. §, 3. § 2.) 

32. § Kihágást követ el és 8 napig terjedhető elzárással s 600 koronáig terjed-

hető pénzbüntetéssel büntetendő az a munkaadó (megbízott), a ki ennek a törvénynek 
17., 18., 19., 20. §-aiban foglalt rendelkezéseit, vagy tilalmait megszegi. 
Kihágást követ el s 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a munka-

adó (megbízott), a ki: 

a) ennek a törvénynek 5., 6., 7., 10., 11., 13., 16., 26. §-aiban foglalt rendelke-

zéseit vagy tilalmait megszegi; 
b) a ki a 37. § esetét kivéve, munkásigazolvány (útlevél, hatósági igazoló ok-

mány) nélküli mulasztást alkalmaz…”25
  

 

 A bányászatban e kérdéskörön túl is vannak még vonzatok. 

A bányászatban szociálpolitikai területeken réges - régtől voltak természetben adott 
kedvezmények. 

Ezeket csak soroljuk: 

o munkáslakás biztosítása, 
o művelhető föld, 
o szénjárandóság, 
o tűzifa, 
o társulati iskola, 
o társláda, majd később betegbiztosítás és nyugdíj, 
o élelemtár… 

Ezeket sokan élvezték, de sokan úgy tekintették, hogy ez jár és eszük ágában sem volt 
a „bevételek” közé sorolni! Pedig ennek az ellenértékét is ki kellett termelni! 

 

Az, hogy csalás mindig is volt, nem újság. Így van ez az élet minden területén… így volt ré-
gen és így van ma is! Erre valók a hatóságok, hogy betartassák a törvényeket. 

Természetesen én még olyan rendszert nem tapasztaltam és éltem, hogy egyes emberek a ha-

szon, nyereség reményében, ne fogtak volna bele bizonyos csalásokba! Ez azonban nem az 

intézmény, hanem az egyének felelőssége volt! 

 

A vallásról is néhány gondolat, mivel a bányászság alapvetően vallásos volt. 

Amint azt már korábban láttuk bányászságról – főleg nagyobb létszámban – az 1870-

80-as évekig nem igazán beszélhetünk. Ez majd csak az 1890-as években kezd kialakulni Sa-

jószentpéteren és környékén.  
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 1899. évi XLI. törvénycikk indoklása, a vízimunkálatoknál, az út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosok-

ról és munkásokról  
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A II. József-féle népszámlálás idején Borsod megyének 196 települése volt, szabad ki-

rályi várossal nem rendelkezett, tíz mezővárosa közül Sajószentpéter lakosságszámát (2349 
fő) tekintve az ötödik volt. A város társadalma, etnikai és felekezeti tagozódása hasonló és 
eltérő tendenciákat is mutat a 18. századi országos és megyei viszonyokkal, változásokkal. 
Miközben a 18. századi betelepítések hatására az ország etnikai térképe megváltozott (a ma-

gyarok aránya 50 % alá süllyedt), addig Sajószentpéter a korszakban végig megőrizte magyar 
nemzetiségét. A zsidók száma jelentősen megnőtt a 18. század második felében és folyamato-

san nőtt a 19. században is, de emellett más nemzetiség nem volt jellemző, a cigány népes-

séggel viszont a 18-19. században folyamatosan számolhatunk.26
 

Borsod megye Magyarország azon területei közé tartozott, ahol a reformáció gyorsan és 
eredményesen terjedt mind a nagybirtokos főurak, mind a középbirtokos nemesek hamar az új 
hitet vallották, a katolicizmus Borsodban nagyon háttérbe szorult. Míg az 1332/37. évi pápai 
tizedjegyzék szerint 119 plébánia volt a megyében, addig 1699-ben már csak 7 maradt. Köz-

ben egyre több új református eklézsiát alapítottak, 1550 és 1598 között 60, Bocskai idejében 
12, 1631-ig további 14 keletkezett. 

A reformátusok 18. századi túlsúlyának megmaradása bizonyítja egyrészt a reformáció erős-

ségét, másrészt azt, hogy a megyében, és így Sajószentpéteren is az ellenreformáció békésebb 

eszközökkel folyt. Sajószentpéteren nem működött olyan hittérítő, mint Miskolcon Kelemen 

Didák (1683-1744) minorita szerzetes, viszont a város olyan református tudós-prédikátorral 
büszkélkedhetett, mint Őri Fülep Gábor (1739-1823).  

A Dunántúlon még a 18. században is sor került erőszakos templom-foglalásokra, például 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspöksége alatt. Veszprémtől Komáromon át Zemplénig a 
protestánsok vallásgyakorlata – az uralkodói rendeletek ellenére – mindenütt megmaradhatott, 
ahol 1681 előtt is bizonyíthatóan éltek vele. Az ország e protestáns többségű helyein felső 
engedéllyel a katolikus eskü (decretális) letételétől is el lehetett tekinteni a hivatalvállaláskor. 

Sajószentpéteren a 18. század végén 311 római katolikust írtak össze, a város ekkor az egri 

püspökség szendrői esperességéhez tartozott. Sajószentpéter anyaegyház fíliái voltak: Macs-

ka, Alsóbarcika, Bábony, Berente, Dusnok (praedium),27
 Felsőbarcika, Harnóc (praedium), 

Kápolna, Kondó, Lászlófalva, Ludna (praeidum), Parasznya, Radistyán, Sajóecseg, 
Sajókazinc, Varbó. Az 1776-os felekezeti összeírás szerint 1650 református élt a városban, a 
római katolikus schematismus szerint 1816-ban 2150 fő, 1819-ben 2149 fő, 1822-ben 2300 fő 
tartozott a református felekezethez.  

A város a Tiszáninneni Református Egyházkerület felső-borsodi egyházmegyéjének részét 
képezte.  

Ugyanekkor 12 görög katolikus élt itt, a munkácsi püspökség borsodi esperességének Mú-
csony fíliájaként. (Múcsony fíliái: Alacska, Berente, Disznós-horvát, Dövény, Edelény, Felső-
nyárád, Finke, Kálló, Kismúcsony, Sajógalgóc, Sajószentpéter, Szirák.) Csak 1 görög keletit 
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 Horváth Zita: Felekezeti viszonyok Sajószentpéteren a 18–19. században 
27

 Birtok, puszta, melyen előbb emberek szoktak lakni, de amelyen most sem épületek nincsenek, sem jobbágyok 

nem laknak, tehát mintegy „praedae”, vagyis zsákmánynak van kitéve, mely kifejezés a régiektől származik, kik 

a haddal elfoglalt földeket „praeda”-nak, zsákmánynak nevezték. Magyar Katolikus Lexikon. 
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találunk a 18. század második felében, aki a karlócai püspökség miskolci fíliájában élt. (Mis-

kolchoz tartozott: Csát, Ónod, Sajószentpéter, Tiszakeszi.)  

1786-ban 139 izraelitát írtak össze 31 háztartásban, az 1816-os schematismus szerint 795 fő, 
1819-es szerint 732 fő. 

A sajószentpéteri férfiak felekezeti megoszlása 1815–1846. években szerepel a következő 
táblázatban. 

 

Év 
Római  

katolikus 
Lutheránus Református Izraelita 

1815 83 38 529 89 

1817 58 28 521 119 

1818 75 29 529 125 

1820 112 22 581 194 

1821 109 34 569 160 

1822 112 29 555 175 

1823 112 20 479 173 

1824 109 31 559 173 

1825 120 36 532 177 

1826 120 36 332 184 

1827 120 36 532 184 

1828 120 36 532 184 

1829 120 36 532 184 

1831 120 36 522 184 

1832 120 36 522 184 

1836 124 36 522 184 

1837 184 60 622 184 

1839 124 36 522 184 

1840 124 36 522 184 

1841 124 36 522 184 

1842 124 36 522 184 

1846 124 36 522 184 
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„… Amint az a táblázat adataiból is kitűnik, Sajószentpéter a 19. század közepéig is 
megmaradt alapvetően református többségű városnak. Noha a római katolikusok száma a 18. 
századhoz képest folyamatosan nőtt, de itt nem figyelhető meg jelentős mértékű rekatolizáció. 
Az evangélikusok száma sem volt jelentős, templommal és iskolával nem rendelkeztek. Jelen-

tősebb emelkedés a zsidóság soraiban figyelhető meg, a 18. század végén volt iskolájuk és 
imaházuk, azonban zsinagógájuk csak 1900-ban épült… 

Az 1746-os egyházlátogatási jegyzőkönyvből tudjuk, hogy amikor a 18. század első felében 
gróf Szirmay Tamás sárosi főispán – maga római katolikus – megvásárolta a kincstártól a 
várost, a lakosság túlnyomó részt reformátusokból állt, 218 házban laktak reformátusok és 
csak 8-ban katolikusok. A 8 házban összesen 65 személy lakott. A görög katolikusok 2 házban 
laktak, az evangélikusok 5 házban 44-en. Az egyházlátogatás idején Sajószentpéter még nem 
anyaegyház és nem is leányegyház katolikus szempontból.  

A református prédikátor ekkor Öri Pál, a rektor Simon Pál volt. 

Az 1769-es egyházlátogatásból megismerjük, hogy milyen helyzetben voltak a református 
többségű városban a római katolikusok, ezzel egyidejűleg a református egyházra vonatkozóan 
is vannak értékes adatok.  

A sajószentpéteri egyház kegyura a gróf Szirmay család volt. Az 1769-es egyházlátogatás 
idejére már felépült az az új katolikus templom, amelyet Szirmay Tamás földesúr anyagi tá-
mogatásával emeltek. A templomot 1765-ben építették, melyet Thuróczi Imre miskolci plébá-
nos, akkori alesperes szentelt fel Szent István király tiszteletére… 

 A reformátusok temploma eredetileg a katolikusoké volt. Ez a templom az 1756. évi tűzvész-

ben leégett. A templomnak három nyomásban voltak szántóföldjei, ezek a prédikátor földjei 
mellett feküdtek, a felső 70, az alsó 45, a harmadik 60 kila befogadóképességű. Ezek a földek 
a község tulajdonát képezték, belőlük még a sárospataki egyház is kapott segélyt. A templom 
tornyában három harang volt, az egyik 10 mázsás, a másik 6, a harmadik 1 mázsás. A torony-

ban óra is volt. A templom kriptáján kívül volt egy fallal körülvett református temető a temp-

lom körül, egy másik pedig a mezővároson kívül. 

A canonica visitatio idején Őri Fülep Pál volt a református lelkész, akinek működését a kato-

likus püspök törvénytelennek tartotta, ugyanis elválasztott házaspárokat gyermekük megszüle-

tése után, nem hirdette ki az ünnepeket, rávette a katolikusokat hitük elhagyására. Jó állapot-

ban lévő háza volt, amelyet a város lakosai tartottak rendben. Jövedelme elérte az 1200 forin-

tot, ez a következő tételekből jött össze: 288 kila párbér gabona (igás marhák után a két ökör-

rel bíró gazda vékát adott, 4 ökörrel bíró 2 vékát, akinek 6 ökre volt, 3 vékát adott, 8 ökör 
után 1 köböl gabona járt.) Minden jobbágy 10 nagyobb icce bort adott. Volt két nyomásban 
három szántóföldje, 12 köböl befogadóképességű mind az őszi, mind a tavaszi vetésből. Ezen 
kívül 12 szekér szénát és 40 szekér fát, esketés és gyászbeszéd után 1 vonás forintot, kereszte-

lés után egy máriást, felajánlásból egy máriást, harangozás után minden alkalommal 24 kraj-

cárt kapott. 

„A sajószentpéteri tanító pedig kántorböjt idején jelmezes és nem eléggé ellenőrzött komédiá-
kat mutat be a népnek” – írták. Két tanuló segítségével az iskolásokat négy grammatikai osz-
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tályig tanította, a két tanuló az egyház gabonájából ellátást kapott. A tanító a fiúkat tanította, 
a lányokat pedig a kántor, aki szintén az egyház gabonájából kapott fizetést. 

140 a hitvallásra képes katolikusok száma, a nem képeseké 50. 15 görög katolikus, azaz rutén 
hitvallásra képes hívő élt a városban, 3 hitvallásra nem képes. 78 úrvacsorára képes és 24 
képtelen evangélikus, 855 úrvacsorára képes és 445 nem képes református élt a városban. 4 
görög keleti élt Sajószentpéteren, ők Miskolcra jártak istentiszteletre. (Az egyházlátogatási 
jegyzőkönyv nem szól a zsidókról, nyilván a 18. század második felétől éltek a városban, a 
század végén 139 fő.) 

Az egyházlátogatás idején még új, 1765-ben emelt katolikus templom egyre rosszabb állapot-

ba került, a katolikus pap emiatt hosszú időn keresztül hol a földesúrhoz, hol a püspökhöz írt 
panaszos kérvényeket, sőt a hívek állítólag magához a királynőhöz, Mária Teréziához is fo-

lyamodtak. Az alábbi levelek a templom felújítására tett kísérleteket bizonyítják. Májer János 
sajószentpéteri plébános 1785-ben özvegy Szirmay Tamásnéhoz írt levelet a templom elkeserí-
tő állapota miatt: 

„Szirmay Tamás Gróff Urtul díszessen elkészíttetett sajószentpéteri parochiális 
templomotskánk üdó jártával úgy boltozattyában, valamint kőfalaiban és hajazattyában már-

már végső romlásra és elpusztulásra jutott úgy annyira, hogy majd lehetetlen légyen többé 
abban az isteni szolgálatokat végben vinni. Télben az havaknak béfuvattatása és az üdőnek 
mostohasága, nyárban pedig az elementumoknak gyakor változási az isteni szolgálatokat vé-
lem majdnem félben szakasztattyák. Miólta Szirmay Tamás Gróff Uram ezen kisded 
templomotskát felállíttatta és halála által ennek patrónusság letette volna, senki többé eztet 
nem segítette. Én legkisebb szolgája Méltóságtoknak és ezen rongyos templom érdemtelen 
jegyesse esedezem, méltóztassanak további botránkozástúl az Úr nyáját megmenteni.”… 

Az 1829-es egyházlátogatás tudósít arról, hogy a város alsó végén, a temetőn belül van egy 
plébániatemplom, amely ugyan szilárd anyagból készült, de gyengék a falai, a teteje zsinde-

lyes, a templom felett van egy fakereszt. Van egy 3 harangos harangláb. A templomot Szirmay 
József Tamás 1765-ben építtette, de hamar összedőlt, hét évig használaton kívül állt, 1807-

ben Fuchs érsek költségén állították helyre. Klier Vencel miskolci építész új szentélyt épített a 
plébániatemplomhoz, azt ígérve, hogy 50 évig kitart, de már 1832-ben düledezni kezdett, 

Váczy István miskolci építész azt ajánlotta, hogy helyreállítja. 1814 és 1816 között plébánia-

ház is épült szilárd anyagból, zsindelytetővel a kegyúr költségén, amelyben a plébánosnak 
három szobája volt, egy a cselédnek. A plébánia melléképületei az 1823. november 18-i tűz-

vészben leégtek vagy megrongálódtak. (1843-ban a plébániaház ismét leégett, 1845-ben hely-

reállították, de 1849-ben megint roskadozni kezdett.) Ekkor 370 fő katolikust tartottak szá-
mon. Kegyúr a Szirmay család, a plébános Grancsay József, az iskolamester-kántor Zboray 
István. Az iskola 1810–1813-ban épült, egy szoba a tanítóé volt, a másik tanterem. 53 iskola-

köteles katolikus gyermek élt ekkor a közösségben, közülük 20 fiú és 18 lány jár iskolába. Az 
egyházlátogatás idején megfelelő épület hiányában a berentei gyerekek is ide jártak, amíg az 
iskolájuk fel nem épült. A sajószentpéteri iskolamester segédtanítónak fogadta fel Sebestyén 
Istvánt, aki tanította a berentei gyerekeket. 

1835-ben kirabolták a templomot, a tabernákulumot nem törték fel, de a templomi ruhákat 
ellopták. 
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A 18. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvekben, amint írtam, részletesen olvashatunk a nem 
katolikus felekezetekről, mindenekelőtt a városban a lakosság többségét képviselő református 
egyházról. A Sárospataki Református Kollégium Levéltárában több református egyházlátoga-

tási jegyzőkönyvet őriznek. Különösen a 19. századiak érdekesek, hiszen ekkor már a katoli-
kus egyházlátogatásokban nem írták össze más felekezet egyházait és híveit, valamint azért is 
informatívak, mert a születettek, meghaltak és házasultak számát is közlik az adott évre. Az 
1806. február 16-án készült canonica visitatio meglehetősen szűkszavú, mindössze arról ol-

vashatunk, hogy az összeírók dicsérték a szentpéteri egyház rendezett állapotát (75 született, 
77 meghalt és 26 házasult személyt írtak össze.). Az 1811. január 20-i egyházlátogatás idején 
Őri Fülep Gábor volt a prédikátor (róla ld. még alább), mellette Szombathi Dániel káplánko-

dott. Munkájukat a visitatorok kiemelkedőnek jellemezték, mondván, nemcsak az egyház va-

gyonára, de a hívekre is gondosan felügyeltek. A parochiális épület javítását szorgalmazták. 
A tanítóról, Rákosy Sámuelről olvashatjuk:  

„a tanulókat a keze alatt értelmesen taníttani tapasztaltuk, nem külömben az elsőbb 
praeceptor keze alatt valókat is. A kisebb praeceptor keze alatt lévők inkább csak könyv nél-

kül, mint értelemmel tanultak.”  

(1810-ben 40 fiú, 26 kislány született, 35 férfi és 43 nő halt meg, 13-an házasodtak.) Az 1838. 
február 12-i látogatáskor a tanítók és a prédikátor szorgalmát dicsérték, azonban úgy látták, 
a lakosság számához képest nem jár elég fiúgyerek iskolába, ennek okaként a szülőket nevez-

ték meg. (33 fiú és lány született, 37 férfi és 52 nő halt meg, 19-en kötöttek házasságot.) 1841. 
február 25-én főként azt emelték ki a visitatorok, hogy az egyház rendesen vezette számadása-

it, az egyházi szolgálat és a szertartások az előírásoknak megfeleltek. „Az egyház veteményes 
kertjeinek gyenge plántái, nagyobbik oktató Rozgonyi József és kisebbik tanító Ando Lajos, 
mint szinte éneklő Török János gondoskodásuk s vezérlésök alatt szépen nevekednek.” Szántó-
földjei, szőlői jó állapotban voltak. (1840-ben 28 fiú és 24 leánygyermek született, 32 férfi és 
25 nő halt meg, 14-en házasodtak.) 1842. január 27-én készült a korszakunkra vonatkozó 
utolsó egyházlátogatás. A visitatorok úgy találták, hogy az egyház szántóföldjei, szőlői időről 
időre gyarapodnak, a szántóföldeket három nyomásban művelik, 30 köblösek, az egyház tag-

jai művelik, „de nem egész pontossággal”. 16 kapás szőlője van egy darabban, 4 hordó bort 
termett a korábbi évben. Dézsmaadó szőlője szintén 4 hordó bort termett. (1841-ben 43 fiú és 
35 lány született, 43 férfi és 49 nő halt meg, 31-en házasodtak.) Az iskolát roskatag állapot-

ban találták, az eklézsia új építését határozta el. A tanítóról, Rozgonyi Józsefről feljegyezték, 
hogy értelmesen tanít az „elöljáróság által kiszabott könyvekből”. Főként írást, fejben számo-

lást tanít, de „szoktat a tisztasághoz, jó rendhez, kiterjesztvén gondját a gyermekek erkölcsök 
s isteni félelemben nevelésökre”. Ekkor 18 fiú és 44 lány járt iskolába. Az összeírók kevésnek 
találták az iskolába járókat. 

A lakosok között nem találtam adatot felekezeti villongásra, amiből úgy tűnik, hogy békében 
éltek egymás mellett. Sem a római katolikusok és reformátusok között, sem általában a keresz-

tény lakosok és a zsidóság között jelentősebb összetűzésre a források tanúsága szerint nem 
került sor. A zsidók, csakúgy, mint más magyarországi településen, Szentpéteren is keresked-

tek, szőlőt, kocsmát, mészárszéket stb. béreltek. Idővel a bevándorló zsidó lakosok végleg lete-

lepedtek a városban, házat vettek, és mint állandó lakosoknak, nekik is részt kellett vállalniuk 
a teherviselésben.  
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Arra van viszont adat, hogy a katolikus pap panaszkodott a reformátusokra, hogy Szent István 
ünnepén dolgoztak, búzát hordtak be a mezőről. Fel is sorolták a tilalomtörők nevét 1812-ből. 
Szintén a katolikus pappal volt konfliktusa két református bábonyi lakosnak, Alats Jánosnak 
és Jancsuska Andrásnak, akik nem akarták fizetni a szentpéteri plébánosnak a papi bért, tar-

toztak 12 forinttal, aminek kifizetésére Óváry Miklós, Borsod vármegye főszolgabírája és 
Tomka Miklós esküdt által felvett vizsgálat kötelezte őket. 

Összegezve a fentieket elmondható, hogy Szentpéteren több felekezet élt békésen egymás mel-

lett a 18-19. században, azonban a református egyház túlsúlya a lakosság körében, és ezáltal 
a város vezetésében a 16. század második felétől kezdve megmaradt.”28

 

 

A bányászok védőszentje Szent Borbála.29
  

A bányászokon túl a kohászok, tüzérek, építészek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők védő-
szentje is. 

Sem az autentikus kora keresztény írások, sem a (tévesen) Szent Jeromosnak tulajdonított 
Martirologium eredeti változata nem említi. A 7. századtól azonban tisztelete elterjedt és ma 
is erős. A hivatalos katolikus naptárból a legendája történeti alapját övező kérdőjelek miatt 
1969-ben kikerült, addigra azonban kulturális beágyazottsága annyira megerősödött, hogy 

kultusza nem szűnik és ezt a katolikus egyház sem ellenzi. 

Mivel legendája a villámlással kötődik össze, kultusza különösen az olyan szakmákkal forrott 
össze, amelyek a robbanással, tűzzel valamilyen kapcsolatban állnak.  

A bányász felolvasó helyiségekben, rendre ott volt a kis oltár, a Borbála szobor, a kereszt a 

falon és alatta a mécses. A bányába való leszállás előtt mindig ima volt: 

 

„ Fölséges Isten! 

Mennynek és Földnek Ura, ki a világot bölcs szíved szerint igazgatod, nagyságod dicsőítésére 
és szent neved segítségül hívására gyűltünk össze ez órában. 

Hozzád emeljük fel könyörgésünk szavát, midőn nehéz munkánk végzésére szép napod világá-
ból a föld mélyébe, a sötétség birodalmába szállunk alá. 

Ó, hallgasd meg a mi buzgó imáinkat, jó Istenünk, Atyánk! 

Végy körül bennünket gondviselő jóságoddal. Adj erőt és épséget karjainkba, nyújts bátorsá-
got, ha csüggedünk, s hitet, ha félelem rettent bennünket. 

Oltalmazz meg minket minden bajtól és veszélytől, viselj gondot otthon családunkra és gyer-

mekeinkre, kiknek jólétéért fáradozunk, hogy munkánk végeztével újra láthassuk őket. 

                                                           
28

 Horváth Zita: Felekezeti viszonyok Sajószentpéteren a 18–19. században 
29

 Szent Borbála (3. század – 306. körül, Nikomédia) keresztény vértanú, a tizennégy segítőszent egyike. Nem-

zetközileg a Szent Barbara névalak ismert (Magyarországon ezt nem használják), az ortodox kereszténységben 
Barbara nagyvértanú. 
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Minket pedig, kik oltalmadba és kegyelmedbe ajánljuk magunkat, vezérelj ó áldások Istene, és 
hallgasd meg buzgó könyörgésünket. 

Ámen.” 

 

A következőkben néhány egyházi témájú tárgyat mutatunk be, amely Sajószentpéter 
bányászatához kapcsolódik. 
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 Magyar Református Egyház Javainak Tára.  P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben 2. Ezüst, domború díszítéssel. Kerek, 
gyűrűs peremű talpa tagolt, domborodó. A szár kúposán indul, közepén gyűrűs korong a nódusz. A kúppá tuli-
pánkehely. Díszítés: a kuppán szalaggal átfont virágkoszorú. Jelzés nélkül. Készült: XX. század eleje. Méretek: 
talp átm.: 10,2 cm száj átm.: 10,8 cm m.: 24 cm Képszám: 10168 297. kép 
31

 Magyar Református Egyház Javainak Tára.  P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben 2 . Kenyérosztó tál. Ezüst, domború 
díszítéssel. Kerek, öbléből töréssel indul a karéjos szélű karima, melynek tagolt széle gyűrűs. Jelzéssel. Készült: 
XX. század eleje Méretek: átm.: 21,4 cm Képszám: 10160-61 299. kép 
32

 Magyar Református Egyház Javainak Tára.  P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben 2 Fém, domború díszítéssel. Kerek, 
függőleges peremű talpa domborodó. A száron díszes, fordított csonkakúp nódusz. A kúppá tulipánkehely. Dí-
szítés: a nóduszon szívből kinövő virágok, levelek, kacsok. Jelzés nélkül. Készült: XX. század eleje. Méretek: 
talp átm.: 8,5 cm száj átm.: 11,3 cm m.: 19,2 cm Képszám: 10167 298. kép  
33

 Magyar Református Egyház Javainak Tára.  P. Szalay Emőke: Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben 2 Ezüst, vésett felirattal. Hatkaréjos 
talpból homorúan indul a hatszögletű test. Rövid tagolt kiöntőcsőrű. Szájpereme gyűrűs. Fedele hatszögletű 
kúpos, a csőrön egyenes. Billentője fekvő S alakú. Füle háromoldalú, szögletes. Felirata: „Tóth Józsefnéajándéka 
1962.”.  
Jelzés nélkül. Készült: XX. század közepe Méretek: talp átm.: 17,8 cm száj átm.: 8,2 cm m.: 33,3 cm Képszám: 
10165-66 

300. 
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Sajószentpéter - bányai református 

egyházközség temploma, ma34
 

 

„… Maga a gyülekezet 1958-ban lett önálló. Ab-

ból az igényből született, amit a városfejlődés diktált. Az 
idős vagy nehezen járó, de templomba vágyó embereknek 
messze volt a Nagytemplom, de még a gyerekeknek is. A 
már Lévay József által is „szép öreg templomnak" neve-

zett műemlék a szemnek kedves volt ugyan és 600 főt is 
befogadott, de a bányászok és üveggyáriak kiálltak emel-

lett, hogy nekik a lakóhelyük közelében saját templomuk 
legyen. Már a háború előtt is voltak alkalmi gyülekező 
helyek a bánya épületeiben, iskolákban, ahonnan utóbb 
távozniuk kellett. 

 

A sajószentpéteri református  
Nagytemplom 

 

Kiszorulván az iskolából, Ócsai Mihályné, 
Fejes Erzsébet saját házát ajánlotta fel a 
folyamatosan növekvő gyülekezetnek. Ott 
határozták el, hogy a nagy szegénység elle-

nére is belefognak egy templomépítésbe. A 
nagytemplomi egyház lelkipásztorai Perjéssy László és Balog József –, valamint a presbitéri-

um úgy határozott, hogy telket vásárolnak és 1950-ben, húsvét után meg is kezdték a templom 
építését. 1950. szeptember 17-én Dr. Enyedi Andor tiszáninneni püspök felszentelte a templo-

mot. 1960-ban harangot öntettek, amit október 30-án szentelt fel Ráski Sándor akkori borsodi 
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 Google Earth  
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esperes. Újabb erővétel után (1988-93 között) felépült a gyülekezet lelkészlakása, közösségi 
terme Kovács Ferenc építész tervezése szerint…”35

 

 

A vallási megoszlás a következő volt 2010 környékén: római katolikus 30,2 %, református 
20,5 %, görög katolikus 4,7 %, felekezeten kívüli 18,5 %, 24,8 % pedig nem nyilatkozott. 

 

Egy 1910-re vonatkozó összesítés a borsodi szénbányászatban alkalmazott munkásokról.36
 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Sajószentpéter – Bányai Református Egyházközség honlapja   
36

 A borsodi szénbányászat 200 éves történetéből (Hermann Ottó Múzeum) 
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1910. évi adatok 
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„ Amikor elfog a kétely,  

jól jön az ellenőrzés.”1
 

 

Néhány gondolat itt a bányakapitányságokról és ezek előd intézményeiről is.
2
 

A történelmi előzmények egészen az államalapításig vezethetők vissza. Már István király ok-

levelei említést tettek a király „kamarájáról”, amely jövedelmének jelentős része származott 
a királyi kézben lévő ezüst- és sóbányászatból és a pénzverésből. 

Magyarországon a bányakapitány tisztsége helyett, de annak megfelelőjeként a főkamaragrófi 
tisztség honosodott meg. Mellette pedig a bányászati igazgatás legalsóbb fokú szerveként a 

német gyakorlattal megegyezően a bányamester (bergmeister) tisztsége alakult ki. 

 

„A bányakapitánynak (főkamaragrófnak), mint a király vagy fejedelem kinevezett he-

lyettesének minden rendű, nemű és korú ember szolgálni és engedelmeskedni tartozik. Ő kor-

mányoz és igazgat mindent bölcsességével, elrendeli, ami hasznos és a bányászat javát szol-

gálja, míg az ellenkezőjét tiltja. Ő szabja ki a bírságokat és megbünteti a bűnösöket. Ő dönt 
azokban a vitákban, amelyeket a bányamester nem tudott elintézni. Ha ő maga sem tud dönte-

ni, akkor engedélyt ad a bányatulajdonosoknak arra, hogy jogvitájukat bírói útra tereljék. 
Rendeleteket bocsát ki, tiszti állásokat tölt be és szüntet meg, megállapítja a tisztek és hivatal-

nokok fizetését. Jelen van a bányagondnokok által évnegyedenként előterjesztett bevételi és 
kiadási elszámolásoknál. Minden vonatkozásban képviseli a király vagy fejedelem személyét 
és őrködik az uralkodó tekintélyének csorbítatlansága felett.”3

 

 

A bányakamarák feladata elsősorban az urbura (bányavám) behajtása, továbbá a királyi regá-
lejog (haszonvételi jog) érvényesítése, a bányaművelés általános felügyelete és a bányaügyi 
jogszolgáltatás volt. 

A bányahatóság a XVII.-XIX. században a bányászati jogosítványok, művelési, szünetelési, 
aranymosási engedélyek kiadásán és ellenőrzésén, a bányaadók és illetékek kivetésén, illetve 
behajtásán, valamint a jogszolgáltatáson túlmenően már egyre inkább bányarendészeti és 
bányabiztonsági ellenőrzéssel, balesetvizsgálattal, üzemi berendezések engedélyezésével és 
bányászati statisztikák készítésével is foglalkozott.  

Jellegzetes kötelezettség volt 1758 előtt a bányamunkások bányahatóság előtt tett esküje.4  

 

„Fogadom és esküszöm, hogy Ő Felsége, valamint Főkamaragrófja és a felém rendelt 
bányamester, vagy bányabíró iránt mindig hű, engedelmes és szolgálatkész leszek; 

                                                           
1
 Simun Vrocsek 

2
 Dr Izsó István: A 90 éves Miskolci Bányakapitányság a bányászati szakigazgatás évezredes története tükrében 

3
 Georgius Agricola: „De re metallica” (A bányászatról és kohászatról) című művének Negyedik könyve. 1556. 

Megjelent az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1985-ben. 
4
 Az 1573-as Miksa-féle Bányarendtartás XLVI. art. 12. §-a. 
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– hogy Ő Felségének, bányaúrjogának, nemkülönben az engem szerződtetett bányapolgárnak 

javát a bányában minden tekintetben szem előtt tartani, előmozdítani, s kártól lehetőség sze-

rint megóvni és mentesíteni, a munkaidőt pontosan betartani fogom, s a bányarendtartás re-

ám vonatkozó rendelkezéseinek mindenkor eleget teszek; 

– hogy Ő Felsége és Utódai, valamint az Ország és Népe, nemkülönben a hatóságok ellen 

semmiféleképen szövetkezni, fellázadni vagy ellenszegülést tanúsítani, ilyeneket pártolni nem 

fogok, sem ilyenekre magamat bárki által rábeszéltetni és rábíratni nem hagyom, hanem 

amennyiben egyik vagy másik személyről megtudom vagy megtapasztalom, hogy efféle jogta-

lan, önkényes cselekményekre, felkelésre, lázadásra szóval vagy tettel merészkedik, 

– s általában ha bármiről értesülök, ami Ő Felségének, bányaúrjogának, valamelymás módon 
ártalmára volna: azt a bányamesternek vagy bányabírónak feljelentem és segíteni fogok ab-

ban, hogy az engedetlenek lázadozók érdemük szerint megbüntessenek és engedelmességre 
szoríttassanak; 

– és hogy Ő Felsége, Utódai minden felhívására, intésére és parancsára haladéktalanul, s 

ellentmondás nélkül támogató segítségül sietek. Hogy továbbá búcsúlevél nélkül alkalmazta-

tásomat el nem hagyom, s egyéb irányban is mindazt teljesíteni fogom, amire egy derék bá-
nyamunkás Fejedelmével és az Általa felállított Hatóságokkal szemben, a becsület szerint tar-

tozik és kötelezve van.”5
 

 

A 173. sz. császári nyílt paranccsal 1854-ben Magyarország területén is bevezették az Oszt-

rák Általános Bányatörvényt, amely a közigazgatási feladatok ellátására elsőfokú hatóságként 
a bányakapitányságokat, vagy a bányakapitányságok alárendeltségében álló bányabiztosságo-

kat ruházta fel hatáskörrel.  

Másodfokú hatóságként az úgynevezett főbányahatóság működött.6 

Ebben az időben hét Bányakapitányság működött az ország területén:  

 Besztercebányán,  
 Budán,  
 Nagybányán,  
 Oravicán,  
 Iglón,  
 Zalatnán   
 Zágrábban.  

Továbbá Bányabiztosságok voltak  

 Rozsnyón,  
 Gölnicbányán  
 Abrudbányán. 

                                                           
5
 Dr. Mihalovits János: Munkásjog az 1573. évi Miksa-féle Bányarendtartásban (Bányászati és Kohászati Lapok 

67. évf. 1934. évi számai. 
6
 Az 1848. évi III. tc. alapján a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium, az 1727/1889. sz. min. 

elnöki rendelet alapján 1890-től a Pénzügyminisztérium, 1933-35 között a Kereskedelemügyi Minisztérium, 
majd 1935-től az Iparügyi Minisztérium Bányászati Főosztálya 
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Az 1861-ben megalkotott Ideiglenes Törvénykezési Szabályok – melyek a bányatör-

vényt hatályában fenntartották – 9.§-a még szintén a bányakapitányságokat ruházta fel bá-
nyabírósági hatáskörökkel és csak az 1871: XXXI. tc., majd ennek nyomán a polgári perrend-

tartásról szóló 1911. évi I. tc. választotta véglegesen külön a bányászati közigazgatást a bá-
nyabíróság hatáskört gyakorló törvényszékektől.  

Ezt követően a bányakapitányságok már tisztán felügyeleti hatásköröket gyakoroltak. 

A bányatörvény 220. §-a a következőképpen határozta meg a „Felügyelési kötelesség” tar-

talmát: 

„220.§ A bányahatóságokat a bányaművelés üzlete tekintetében illető felügyelés foly-

tán, tartoznak azok a bányatörvény által a bányavállalkozókra ruházott kötelességek teljesíté-
se fölött őrködni s mindazon esetekben föllépni, melyekben a bányamívelés föntartása vagy 

annak a köztekintetekhezi viszonyai különös intézkedéseket kívánnak.” 

A bányahatóság felügyeleti jogkört gyakorolt a fenntartott ásványok és a szén- bányászat tel-

jes vertikuma felett, beleértve a kohászati, illetve egyes energetikai művek felügyeletét is. 

Így a Miskolci M. kir. Bányakapitányságon vezetett „Üzemek könyvében” a bányaműveken 

kívül szerepel a M. kir. Állami Vas- Acél és Gépgyárak diósgyőrvasgyári nagyolvasztója, a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi nagyolvasztója, valamint a Borsodi Szénbányák Rt. 
barcikai villamos áram-fejlesztő központja is.  

A felügyeleti jogkör megfelelő szinten és szakértelemmel történő gyakorlásának bizto-

sítása érdekében a köztisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. tc. a bányahatósági tisztvi-

selők tekintetében az alábbi követelményrendszert állította.7 

„11.§ A bányahatósági szaktisztviselőkre nézve a bányászakadémia bányászati szak-

tanfolyamának szabályszerű bevégzése és ezenfelül a jog- vagy államtudományi államvizsga 

kimutatása ... kívántatik.” 

A bányahatósági tisztviselők létszámához tartozó hivatali állások elnevezéséről szóló 1919. 

évi 5.257. sz. P.M. rendelet a bányahatósági tisztviselők hivatali beosztásait az alábbiak sze-

rint határozta meg. 

„Az 1883. évi I. tc. 11.§. első bekezdésében körülírt elméleti képzettséghez kötött állá-
soknál:  

 A IV. fiz. osztályban levő állás elnevezése a bányahatósági szaktisztviselők létszá-
mában is „Helyettes államtitkár” (1929. március 16. napjától Miniszteri főtaná-
csosi elnevezésre változott). 

 Az V. fizetési osztályban levő állás elnevezése „Bányakapitány”. 
 A VI. fizetési osztályban levő állás elnevezése „Bányahatósági főtanácsos”. 
 A VII. fizetési osztályban levő állás elnevezése „Bányahatósági tanácsos”. 
 A VIII. fizetési osztályban levő állás elnevezése „Főbányabiztos”. 
 A IX. fizetési osztályban levő állás elnevezése „Bányabiztos”.” 
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 Alliquander Ödön - Dr. Bán Imre - Tassonyi Ernő: Magyar Bányajog (Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 

Budapest 1931.) 
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Az 1911. évi XIV. tc. további bányabiztosságok létrehozását rendelte el Miskolcon, Pécsett és 

Petrozsényben.  

Ezen időponttól beszélhetünk a bányahatóság önálló történetéről Miskolcon. 

 

A bányászat és bányaigazgatás területén ugyanis számos olyan, ma is alkalmazott jog-

intézményt ismerünk, amelyek jelentős múltra vezethetők vissza. A korábbi fejezetekben szó 
volt már jó néhány bányászati jogi kifejezésről. Itt ezekre is szeretnénk vázlatosan rámutatni. 

 Elsőként értelemszerűen a „bányatelek” adományozás ősi jogintézményét kell említe-

ni, melynek előírásrendszerét már Agricola is részletesen ismertette:  
„A feltárási ponttól számítva a bányatelek oly módon kerül meghatározásra, 

hogy a bányatelek szélességének fele a fekvőbe, másik fele a fedőbe essen. Ha a telér 
függőlegesen száll a mélybe, akkor a bányatelek a maga egészében ugyancsak függő-
legesen esik a mélybe. Ferde esésű telér esetén a telekhatárok is ferdék. A bányatulaj-

donos a bányatelek egész szélességére szerez mindenkorra jogot, bármily mélyre nyú-
lik is a telér, tehát végtelen mélységig.”8

 

 Hasonlóképpen régi fogalmat takar a bányászati jogosítványok másik fajtája, a kutatá-
si engedély, vagy, ahogy a korabeli elnevezés meghatározta: a „túrzási engedelem” is. 

 Érdekességként említhető az 1892. évi 50.008. sz. P.M. rendelet azon előírása, mely 
szerint  

„… igen célszerű, ha a bányakapitányság egy bányaszemlekönyvet vezet, 
amelybe a bányamű minden megszemlélésénél a szemle ideje, az üzem állapotára vo-

natkozó megjegyzések, az esetleges hiányosságok megszüntetésére vonatkozó rendel-

kezések stb. bejegyeztetnek:”9
 

Mindez azt bizonyítja, hogy a ma használatos bányahatósági utasítások könyve is több 
mint száz éves múltra tekint vissza! 

 A bányászati jogok adományozásához értelemszerűen hozzá tartozott a megfelelő ha-

tósági nyilvántartási rendszer kialakítása is.  
A bányakönyvek (Bergbuch) vezetéséről már a Miksa-féle Bányarendtartás is rendel-

kezett, a későbbi bányakapitányságok pedig már számos egyéb nyilvántartást is vezet-

tek, például a bányatelek és adománykönyvet, a zártkutatmányok és kutatási terek 

nyilvántartása, a bánya- és kohóművek nyilvántartása (Üzemek könyve), a bányatér-

képek nyilvántartása, a baleseti nyilvántartás, stb. 

 Ezek közül a Bányatelek könyv és az Üzemek könyve érdemel említést: utóbbit ugyanis 

gyakorlatilag a kezdetektől fogva, egészen a számítógépes nyilvántartás néhány évvel 
ezelőtti bevezetéséig azonos tartalommal és alakisággal vezették. A bányakapitányság 
irattárában megtalálható Bányatelek könyvek 1859-től 1995-ig tartalmazzák az illeté-
kességi területen megállapított (adományozott) bányatelkeket. 

                                                           
8
 Georgius Agricola: De Re Metallica 

9
 Alliquander Ödön - Dr. Bán Imre - Tassonyi Ernő: Magyar Bányajog (Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 

Budapest 1931.) 
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Az Üzemek könyve 1911-től 1995-ig lényegében ugyancsak azonos módon - a bánya 

megnevezése, bányavállalkozója, a felelős vezetők felsorolása, majd az engedélyezett 
üzemi berendezések jegyzéke, végül a bányahatósági utasítások és rendelkezések felso-

rolása szerinti bontásban - tartalmazzák az egyes bányaüzemekre és 1949 előtt kohá-
szati üzemekre vonatkozó adatokat. 

 Végül említjük a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének bejelentésére vonatkozó szin-

tén jelentős múlttal rendelkező szabályokat. Erre egy példa a szomszédos Berentéről. 
 

„ Berentei Kőszénbánya Vállalat 
Mánik Sándor és Társa 

Meghatalmazás 

melynek erejénél fogva meghatalmazzuk Husz Jenő bányamérnök urat, hogy a tulaj-

donunkat képező berentei kőszénbánya üzemet mint felelős üzemvezető vezesse és a 
bányatörvény, bányarendőri, valamint a 170 és 171 § szakaszaiból kifolyólag a Bá-
nyahatóság előtt képviselje.”10

 

 

A korábbi időszakban Sajószentpéter és térsége a Budapesti Bányakapitányság hatás-

köre alá tartozott. Ez továbbra is így maradt, hiszen Miskolcon csak Bányabiztosság szerve-

ződött. 

Az 1911. évi XIV. tc. alapján szervezett pécsi, miskolci és petrozsényi bányabiztosságok mű-
ködésüket folyó év november hó 1.-én kezdték meg és kerületük is kijelölésre került. 

a) Pécsi Bányabiztosság: Baranya és Tolna vármegyék egész területére; 

b) Miskolci Bányabiztosság: Borsod vármegye egész területére; 

c) Petrozsényi Bányabiztosság: Hunyad vármegye petrozsényi járására.” 

A Miskolci Bányabiztosság 1911. november 1.-től kezdődően 3 fős létszámmal kezdte meg 

működését, Gallow Károly11
 és Dr. Sasi Nagy Imre

12
 főbányabiztosok, valamint Piszárszky 

Pál13
 hivatalszolga neve egyaránt fennmaradt az ebből az időszakból származó dokumentu-

mokból. 

A Bányabiztosság megalakulását követően 1912-ben felmérte az illetékességi területéhez tar-

tozó kincstári bányatelkek adományozási iratait 1794-től. Az elkészített nyilvántartás össze-

sen 263 db adományozással kapcsolatos ügyiratot vett lajstromba, melyek közül 42 bányate-

lek adományozási okmány szerepelt. 

                                                           
10

 A Miskolci Bányakapitányság irattárában megtalálható 1929-es dokumentum. Dr Izsó István. 
11

 Gallow Károly főbányabiztosként kezdettől fogva ellátta a Miskolci Bányabiztosság vezetését, 1919-ben bá-
nyahatósági főtanácsosnak nevezték ki, majd 1924-ben kapott már bányakapitányként miniszteri tanácsosi címet 
és egészen 1937-ig vezette a Bányakapitányságot. 
12

 Dr. Sasi Nagy Imre tartalékos honvéd főhadnagyként 1915. június 26. és 1918. december 18. között katonai 
szolgálatot teljesített, majd visszatért a hivatalhoz és 1924-ig, a Pécsi Bányakapitánysághoz történt áthelyezéséig 
bányahatósági főtanácsosként tevékenykedett. 
13

 Piszárszky Pál hivatalszolga sorsa sokkal tragikusabb volt. Ő sem sokáig állhatott a hivatal alkalmazásában, 
ugyanis 1916. április 3.-án katonai szolgálatra hívták be és a nyilvántartás szűkszavú bejegyzése szerint „a 9/11. 
számú tábori kórházban 1916. jún. hó 25.-én elhalálozott, illetményei 1916. június hó - illetve július hó végével 
beszüntettettek (:230/1917. bb. sz.)”. 
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1918-tól a Bányabiztosság hivatali szervezete 7 főre bővült és ettől kezdve egészen 1945.-ig 

ez a létszámhelyzet volt jellemző a hivatalra. Csak példaképpen érdemes megemlíteni ebből 
az időszakból is néhány nevet: Zdián Vilmos m. kir. bányabiztossági tisztként 1917. október 
10.-től került alkalmazásra, Dr. Erpf Ede m. kir. bányabiztosként 1918. július 1.-től áthelye-

zéssel került a Bányabiztossághoz, Huszthy Géza m. kir. bányahatósági tanácsosként 1920. 

október 1.-től került Miskolcon állományba.  

 

Bányakapitányságok (1867–1922)
14

 

 

 

Az 1922. évi 113.066. PM rendelet 
1922. szeptember 1.-től - tekintettel a Tria-

noni béke következtében bekövetkezett terü-
leti változásokra, a Budapesti Bányakapi-

tányság mellé – az ország területén belül 
maradt Bányabiztosságokat, Bányakapitány-

ságokká szervezte át, valamint egyidejűleg létrehozta a Salgótarjáni Bányakapitányságot is. 

„… A Miskolci m. kir. Bányakapitányság hatásköre kiterjed: Borsod megyére, továbbá 
Abaújtorna, Bereg, Gömör, Szabolcs, Szatmár, Ung és Zemplén megyéknek a békeszerződés-

ben megállapított országhatáron belül fekvő területeire…” 

 

 

 

 

Bányakapitányságok (1922–1939)
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bányakapitányságok (1939–1944)
16
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 Dr Izsó István: A bányahatóság története Magyarországon 
15

 Dr Izsó István: A bányahatóság története Magyarországon 
16

 Dr Izsó István: A bányahatóság története Magyarországon 
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„ Vae victis! 

Jaj a legyőzötteknek!”1
 

 

1919. 

 

A vesztes háború, az iszonyatos személyi, anyagi károk után jöttek a forradalmak, a 

Tanácsköztársaság, egy világméretű járvány,2 de az igazi csapás, ami mindezt betetőzi, a bé-
keszerződés és ennek hozadékai lesznek!  

Ezekre a történésekre fűzzük fel a sajószentpéteri szénbányák eseményeit is, időrendben. 

A borsodi iparvidék lakossága a háború végét már igen nagy nélkülözések, szegény-

ség közepette élte meg. Számtalan családból elestek, megrokkantak a férfiak, vagy egyáltalán 
semmit sem tudtak róluk. Eltűntek, esetleg valamelyik fogolytáborban sínylődtek, ezer kilo-

méterekre az otthonuktól. 

A szén és az iparcikkek, de főleg az élelem erősen felértékelődött, de a pénz folyamatosan 
értéktelenedett. Így mindinkább csak a cserekereskedelem adott valamennyire reális megol-

dást.   

Amikor a háború elvesztéséről szólunk azonban az utána következő hazai eseményeket is fi-

gyelembe kell venni, mert azoknak európai megítélése összességében teljesen negatív volt, 
főleg az antant hatalmak részéről. Ez pedig az „őszirózsás forradalom”, majd pedig a „Ta-

nácsköztársaság”.  

Az oroszországi események 1917-től azonban alapjaiban határoztak meg dolgokat. 

Igaz, hogy kiesett egy ellenséges ország, de az ottani politikai folyamatok átszivárogtak ha-

zánkba és máshová is. Az 1917-től kisebb, nagyobb mértékben hazaérkező hadifoglyok az ott 
látottakat a saját tudásuk, tapasztalatuk alapján hozták haza. Ráadásul ezekből a katonákból a 
monarchia ismét katonákat csinált és a hadrendi alakulatok megerősítésére használták őket. A 
„politikailag” fertőzött, megrendült katonák aztán a hadseregen belül is mérhetetlen károkat 
okoztak. Szépen lassan megindult a hadseregen belül a „bolsevik” eszmék terjesztése… Ez a 
magyarországi, nemzetiségi katonák körében természetesen még inkább népszerű volt. Az 
eszmék nagy és hosszú távú hatásairól azonban a többségnek fogalma sem volt, csak a nép-

szerű, egyszerűnek látszó elemek ragadták meg őket, ennek aztán majd később lesz rettenetes 
hatása.  

Kezdjük a háborút közvetlenül követő eseményekkel! 

Mindezekre nézve egy kis összefoglaló a borsodi eseményekkel kapcsolatosan. Ennek 

leírása természetesen többféle, attól függ, hogy ki, milyen politikai beállítottság alapján írja. 
Így lesz aztán ugyanabból a történésből „dicsőséges”, „forradalmi”, az emberből pedig akár 
„népnyúzó gazember”… ami a másik oldalról nézve „bolsevik”, „terrorista, „nemzetáruló”, 

„hazafi”…  

                                                           
1
 Brennus gall vezér 

2
 „Spanyolnátha”, ami több áldozatot követelt, mint az iszonyatos „nagy háború”… 
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Érdemes ezért csak a tényeket sorolni, aztán már mindenki maga dönt! 

A vesztes háború utáni demoralizáló közhangulatban alakult meg 1918 októberében 
Károlyi Mihály3

 kormánya. A Nemzeti Tanácsot három politikai párt alkotta: a Károlyi-féle 
függetlenségi és 48-as párt, a szociáldemokraták és a polgári radikális csoport. Ezek közül 
Miskolcon egyedül a munkásokat tömörítő szociáldemokrata pártnak volt társadalmi bázisa. 
A polgárság nagy része elhatárolódott a politizálástól, kisebb részük, vagy a függetlenségi, 
vagy a Munkapárt felé tendált, míg a Károlyi-féle pártnak még helyi csoportja sem jött létre.  

Így elmondható, hogy az őszirózsás forradalom nem aratott osztatlan sikert a városi lakosság 

körében és a sajóvölgyi térségben sem, annak ellenére, hogy október 29-én Miskolc város 
munkássága kinyilvánította, hogy támogatja a Nemzeti Tanácsot és törekvéseit. 

Ezzel párhuzamosan a térség súlyos ellátási és élelmezési gondokkal küzdött, mindezt tetézte 
az országos szinten, így Miskolcon is tomboló spanyolnáthajárvány. A gondok orvoslására 
népkonyhákat és járványközpontokat igyekeztek felállítani. 

Az országban uralkodó kormányzati válság ellenére 1919 áprilisára kiírták az országgyűlési 
választásokat. Februárban az 1919. évi VIII. néptörvény értelmében, a térségben is felállították 
a néptanácsokat, mely a Nemzeti Bizottság hatáskörét vette át a politikai helyzet normalizáló-
dásáig.  

Miközben teljesen világosan látszott, hogy a szerbek, csehek, szlovákok, románok erősen ké-
szülnek Magyarország megrablására, a Károlyi-féle kormány első intézkedése a frontokról – a 

hadrendi, és szervezett formában levő cs. és kir. ezredek, és a honvéd ezredek, alakulatok – 

haza érkező egységek lefegyverzése és szélnek eresztése!!! Itt csak a magyarországi kiegészí-
tésű és honos alakulatokról beszélünk.4  

E közben a szomszédos alakuló országok katonáit felfegyverzik és ugrásra készen állnak az 
„államalapításukra”… Ilyen módon hazánk fegyveres erő nélkül marad, mi ez, ha nem árulás 
a Károlyi-kormány részéről? Ennyire együgyűek, vagy tudatosan mennek a dolgok? Miköz-

ben látszik, hogy a győztesek ígéreteiben nem igazán lehet bízni! Az amerikaiak a háttérben 
vannak, csak a „demokratikus ötleteiket” osztogatják, a briteknek hazánk nem érdekterülete, a 

                                                           
3
 Nagykárolyi gróf Károlyi Mihály Ádám György Miklós (Budapest, 1875. március 4. – Vence, Franciaország, 

1955. március 19.) politikus, miniszterelnök, az első magyar köztársasági elnök, emigráns baloldali, a második 
világháború után rövid ideig követ. Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök unokatestvére. Károlyi Mihály konzerva-

tív arisztokratából vált radikális demokratává és ellenzéki politikusként a Monarchiában fennálló rendszer kér-

lelhetetlen kritikusává, majd az őszirózsás forradalom és az első magyar polgári demokrácia vezetőjévé. A má-
sodik világháború után több évtizedes emigrációból hazatérve rövid ideig párizsi követ volt, de 1949-ben Rajk 

László letartóztatásának hatására ismét emigrációba vonult. Bírálói „vörös grófként” szokták emlegetni. A 
Horthy-korszak idején Franciaországban, majd 1949-től haláláig szintén francia emigrációban élt. Politikai tevé-
kenységének megítélése végletesen ellentmondásos, bár abban általános az egyetértés, hogy gyengekezű, kudar-

cos vezető volt. Ezen túl azonban a Horthy-korszakban benne találták meg Trianon egyik fő okozóját, hazaáru-

lóként ítélték el, míg a másik oldalon azt az államférfit tisztelték benne, aki felismerte, hogy a Monarchia vezető-
inek bűnös háborús politikája Magyarországot az első világháborús katasztrófába sodorja, és a maga módján 
megpróbált tenni ez ellen. Megítélésének ezek az ellentmondásai a 21. század elején is tovább élnek a magyar 
belpolitika különböző oldalai között. 
4
 Az elkövetkező időszak ékesen bizonyítja majd, hogy egyes országok, rendszerek csak a fegyveres erőből 

értenek. Törökország, a ráerőltetett békediktátum ráeső részét pontosan ilyen módon volt képes lényegesen „ki-

javítani.” Amibe aztán még az antant is belenyugodott! 
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franciák viszont igencsak exponálják magukat! Pozíciószerzési vágyaikat az új létesítésű ál-

lamok útján akarják elérni és bebiztosítani…5
 

Fegyveres erő nélkül azonban igazából, – a törvényes keretek, az erős végrehajtó szervezetek 
és hatalom hiányába, – hazánkban zűrzavar uralkodott. Az a hangadó, néhány ezer fegyveres 
volt katona határozza meg a dolgok menetét, akiknek esélye sem volna egy rendezettebb or-

szágban… Mindezt természetesen nem a mai tudással jelenthetjük ki, ezt a realisták már ak-

kor is látták. Mindennek az országunkra nézve katasztrofális következményei lesznek! 

Az „őszirózsás forradalom” a borsodi bányásztelepüléseket is elérte természetesen. A 
bányáknál is, mint számos egyéb helyen sem, a települések, és a bányák vezetés nem tudta, 
hogy mi lesz, de a bányászság sem. Aztán az egyre nagyobb számban hazaérkező katonák 
adták meg az „alaphangot”. Az „alakulatban”, rendezetten hazatérő katonák – ilyen is volt 

nem is kevés – sokkal fegyelmezettek voltak. Szemben az alakulat nélküli katona-

tömegekkel. Ezek a katonák itt a Miskolc – Bánréve vasúton érkeztek, vonatokon és számos 
rendbontást okoztak, hazaérkezésükig. Felfegyverkezve, de már vezetés nélkül, fegyelmezet-

lenül, nem ritkán ittasan és rekvirálásokat is végrehajtva…  

Sajószentpéteren, november 1-én nagy felvonulást rendeztek a katonák, a munkások és 
eltávolították azokat az intézményi táblákat, amelyek a „királysággal” voltak kapcsolatosak. 

Még a szocialista időkben íródott visszaemlékezések szerint is nagyon negatív dolog volt, 
hogy éppen itt Sajószentpéteren, a munkásokhoz sodródó „lumpenproletár elemek”6

 üzleteket 
fosztottak ki, és nagyrészt már ekkor, antiszemita megnyilvánulásaik is voltak… 

A zavargások megelőzésére a „polgárőrség” felállítását és felfegyverzését tartják szükséges-

nek. Ezzel védenék a javakat, de a személyes biztonságot is a bányavidékeken. Ezeket általá-
ban mindenütt létrehozzák józanul gondolkodó bányamunkásokból és vezetőkből. Sajószent-

péter ekkor 50 darab fegyvert utalnak ki, olyan embereknek, akik „ … alkalmasak a belrend 
fenntartására…. Vezetőjük itt Kamilla bányafőtiszt. 

A borsodi bányavidéken azonban anarchikusak az állapotok, hol a zavargók fegyver-

zik le a polgárőrséget, hol fordítva… Ez a „forradalmi hullám” nagyjából a vidékünkön 8-12 

nap alatt játszódott le. A polgári demokraták ekkorra kerültek olyan helyzetbe, hogy a bá-
nyamunkásságot rá tudták venni a munka folytatására és a szélsőséges követelések feladására. 

A bányáknál megszüntették a háború alatti kényszerszabályozásokat a munkára vonatkozóan. 
A szénhiány azonban olyan országos gazdasági, de politikai, szociológiai kérdéssé vált, amit 
minden józanul gondolkodónak látni kellett! 

A bérezések körül is óriási viták indultak meg. Itt most a korábban „heroizált” munkásmoz-

galmi szélsőségektől eltekintünk és csak a reálisan nézhető dolgokkal foglalkozunk. 

                                                           
5
 Miközben mind a briteknek, mind a franciáknak még gigantikus nagyságú a gyarmatbirodalmuk… 

6
 A lumpenproletariátus (hazai rövidített alakban „lumpen" vagy „lumpi") marxista pejoratív fogalom, a tőkés 

társadalom perifériájára került, deklasszálódott, lezüllött, részben tartósan munkanélküli, részben bűnözői élet-

módot folytató, osztálytudattal nem rendelkező egyénekből álló társadalmi réteget jelent. A munkásmozgalom 
teoretikusai szerint fontos jellemzője a megvesztegethetőség, az erkölcsi ingatagság; az osztályharcban, mint 
réteg reakciós erőként jelenik meg. A marxizmus–leninizmus tanítása szerint a burzsoázia válsághelyzetekben e 
demoralizált réteget megvásárolható eszközévé teszi, s felhasználja a munkásosztály forradalmainak leverésére, 
így a lumpenproletariátus az ellenforradalmak tömegbázisának fontos részét alkotja. 
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A háború során kialakított pótlékozási rendszer alapos átdolgozására volt szükség. A vájárok 
napi bére 30 korona lett. Az addig 110 %-os háborús pótlékot 300 %-ra emelték. A napi bére-

ket 50 fillérrel emelték, nők és gyereke esetében 20 fillérrel.  Mindeközben a pénz értéke fo-

lyamatosan csökkent! 

A munkaidőt pedig napi 8 órában állapították meg.  

A helyzetet megpróbálták konszolidálni, ami azonban a zűrzavar miatt összességében esélyte-

len ügy volt. 

Sajószentpéteren is egyértelmű volt, hogy a polgári demokráciát váró többség és a 
szélsőbaloldalt képviselő kisebbség állandó konfliktusban volt egymással. Történtek szemé-
lyes konfliktusok is.  Amsthauser Kálmánt, aki az itteni bányák „élelemtárosa” volt, a Borso-

di Szénbányák Rt vezetése kényszer hatására nyugdíjazta, és a bányatelepről a személyes biz-

tonsága miatt, el is távolította.    

Az 1919. február 23-i, a szociáldemokrata párt miskolci kongresszusán Mogyoróssi 
Miklós sajószentpéteri küldött egyértelműen állt ki az általa képviselt bányászok követelésé-
vel, amely sürgette, hogy a megyénk az országos szociáldemokrata vezetésben is képviselt 
legyen. Ezekben a napokban a borsodi térség minden bányájánál újraválasztják a szakszerve-

zeti vezetőket is. 

Aztán a majdnem a „semmiből” hatalomra kerülő kommunisták minden előzetes tervet átír-
tak. 

1919 márciusában Sajószentpéteren is teret nyert a kommunista eszme. Március 16-án 
itt volt egy gyűlés, amelyet a szociáldemokrata párt szervezett a március 15-e megünneplésé-
re. Ez aztán egyértelműen egy kommunista demonstráció lett. A korabeli jelentések szerint 
helyből és a környékről 4 000 bányász, munkás és 200 asszony vonult fel.7

 A hangadó szóno-

kok már a proletárdiktatúra közeli bevezetéséről szóltak. 

1919. március 21-én a „Mindenkihez” című felhívásban bejelentették a proletariátus 
átvette a hatalmat.8 

A Tanácsköztársaság hatalomátvétele különösebb ellenállásba nem ütközött sem a térségben, 
sem Miskolcon. A budapesti események ismeretében megalakuló Borsod-miskolci Munkások, 
Katonák és Földnélküli Parasztszegények Tanácsa kiáltványában felszólította a lakosságot a 
békés átállásra. A kiáltvány egyik aláírója Reisinger Ferenc

9
 volt.  A Forradalmi Kormányzó-

                                                           
7
 Községi főjegyző és a járási főszolgabíró jelentései. 

8
 Máig vita van a történészek között a hatalomátvétel, átadás módjának, körülményeinek tisztázásban. Törvényes 

volt, vagy puccs volt? 
9
 Reisinger Ferenc (Sarud, 1880. január 28. – Budapest, 1964. november 30.) 1907-ben a miskolci Munkásbizto-

sító Pénztárnál, 1914-től pedig a városi közüzemeltetési üzemnél dolgozott, végül annak igazgatójaként. Innen 
vonult be a katonasághoz, ahol frontszolgálatot töltött az első világháború idején. 1918-ban a szociáldemokrata 
pártban, háborúellenes sztrájkok szervezésében működött közre, és a háború vége felé a miskolci munkaközvetí-
tő vezetője volt. Politikai pályafutása már a köztársaság kikiáltása (1918. november 16.) előtt elkezdődött. No-

vember 1-jén az alispánnal vett rész megyei körúton, november 17-én a megye nagy telepein már ő volt a kor-

mánybiztos. A Tanácsköztársaság idején Miskolc polgármestere Dr Szentpáli István maradt, és működése a 
városi direktórium léte alatt – országos ritkaságként – is folyamatos volt, nem kis részben Reisinger főispáni 
rangú kormánybiztos révén. 1919. októberben a statáriális bíróság elé állították Reisinger Ferencet, pedig Gede-

on Aladár kérte a felmentését, mert „… Reisinger mint munkásvezér sok komolyságot és mérsékletet tanúsított”. 
Ezt támasztja alá két későbbi, 1920-ból származó megállapítás is: „1919. május 1-ig Borsod megye tulajdonkép-



Sajószentpéter szénbányászata 16. A „nagy háború” elvesztése és következményei 

6 

tanács határozata alapján szervezték át a város vezetőtestületét, amely szinte változatlan felál-

lásban, erős állami kontroll alatt folytatta munkáját, felesküdve a Tanácsköztársaságra. A 

Kereskedelmi és Iparkamara épülete előtt – ahol a munkástanács 
összegyűlt – gépfegyveresek jelezték, hogy sok választásuk nincs a 
városi elöljáróknak. 

 

Mogyoróssi Miklós10
 

 

Sajószentpéteren már március 21-én este, ahol a nagy múltú 
helyi szociáldemokrata pártot és az alig ismert új kommunista pártot 
egyesítették… Létrehozták a Munkástanácsot, amelynek elnöke 
Mogyorróssi Miklós vasúti tiszt lett.11

 Másnap a főtéren kihirdették a 
proletárdiktatúrát, az „Úri-kaszinót” lefoglalták a munkásság számára, Szatmáry Elemér 

főjegyzőt elbocsátották. 

A hivatalos közlönyben bejelentették többek között „a nagybirtokok, a bányák, a nagyüze-

mek, a bankok, a közlekedési vállalatok szocializálást”, ami az államosítást jelentette.   

Ezt követően a térségben is államosították a magánkézben lévő gyárakat, üzemeket…  

A szénbányászat országos szervezetében, amely a Szociális Termelés Népbiztossága12
 

alá tartozott, és ott az I. főcsoportot alkotta. Ezt Vizer Vilmos bányamérnök vezette. Ezen be-

lül a borsodi körzet az ország 8 körzetéből az V..) Tassonyi Ernő bányamérnök felügyelete alá 
került. A szénmedence irányítója a szénbányák itteni direktóriuma lett.  

A borsodi szénmedence a következő körzetekre oszlott: 

 1. Sajószentpéter, Sajókazinc, Rudolftelep, Sajókaza, Szuhakálló, Múcsony, 

 2. Ormospuszta, Kurityán, Felsőnyárád, Disznóshorvát, 

 3. Pereces, Parasznya, 

 4. Bánszállás, Járdánháza, Somsály, Farkaslyuk, Királd, Hódoscsépány, 

 5. Egercsehi, 

6. Edelény, Szuhogy. 

                                                                                                                                                                                     

pen nem is érezte a kommün hatását.” A másik: „… elismeri ma Miskolczon mindenki – a polgárság is –, hogy a 

munkásságnak megbecsülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Miskolczon nem ütötte fel a fejét az anarchia. A 
polgári javak itt nem mentek veszendőbe, mert a vezetőség maga sem adta oda magát olyan szándékok, sőt pa-

rancsok végrehajtásának, melyek a polgári javakat végképp kivették volna tulajdonosaik kezéből.” Reisingert 
ennek ellenére elítélték, hét hónap vizsgálati fogság után a hajmáskéri internálótáborba vitték, de rövid idő múl-

tán, 1920. február végén szabadult, a miskolci ügyészség felmentette a vádak alól. 1922-ben a miskolci szociál-

demokrata párt titkára, és Miskolc második kerületének képviselője lett. 1938 decemberében a fővárosba költö-
zött. 1926-tól 1939-ig országgyűlési képviselő volt, majd 1945 és 1947 között belügyi államtitkár volt. 1949-ben 

letartóztatták, börtönbe került, majd az ötvenes évek második felében rehabilitálták. Ezt követően visszavonultan 
élt; 1964-ben halt meg, és Halásziban temették el. Miskolcon utca őrzi a nevét (a Gyár és a Ruzsini utca között). 
10

 A sajószentpéteri járási direktórium elnöke.  
11

 Őt a járási direktóriumba is beválasztották, kommunista nézetei okán. 
12

 Teljesen a szovjet-orosz minta, még a megnevezések is! 
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Semmi meglepő nincs abban, hogy a Tanácsköztársaság szervei a széntermelési feladatokat 
„kőkeményen” kiszabták és ezt számon is kérte a kerületi direktórium! A szén stratégiai cikk 

és „rendszerfüggetlen”! A mindennapi élethez elengedhetetlenül szükséges, még ha egyelőre 
nincs is tél…  A megye szénbányáinak termelési biztosa Sallay Károly perecesi bányamér-

nök.  

A bányák korábbi műszaki vezetése és annak szervezete mindenhol megmaradt. 

1919. április 20-án a Kormányzótanács elnöke, Garbai Sándor13
 látogatott Miskolcra, 

ahol beszédében a Tanácsköztársaság fegyveres védelmére hívta fel a figyelmet.  

Az intervenciós csapatok támadása után már a 
legtöbben megkérdőjelezték a Tanácsköztársaság 

törvényességét. 

A borsodi térség, geopolitikai helyzetéből adódó-
an, a cseh és román előrenyomulás harapófogójá-
ba került, így a terület, helyben állomásozó hadse-

reg híján készülhetett a megszállásra.  

A térségben a magyar Vörös Hadsereg alakulatai 

harcoltak, páncélvonatok támogatása mellett. Ezen 

alakulatok egy része volt csak munkás. Jelentős 
részük magyar érzelmű, hadszíntereket megjárt 
katonák voltak, nem ritkán a korábbi tisztjeik ve-

zetésével.14
  

„… Valóságos ellenállásba Sajószentpéter 
térségében ütköztek először az intervenciós csapatok. A helyi munkásokból szervezett osztag 
megtorpanásra késztette a támadókat. 

Este 11 óra 50 perckor az 5. hadosztály parancsnoksága ezt jelenti az itt kialakult helyzetről:  

A csehek a késő délutáni órákban nagyobb erőkkel, erősebb tüzérségi előkészítés utam Sajó-
szentpétert megtámadták és heves, változó harc után visszaverettek. Sajószentpéteren álló 
saját vörös hadseregbeli egységeink (a 10. vörös ezred részei) részint a heves harc következ-

                                                           
13

 Garbai Sándor (Kiskunhalas, 1879. március 27. – Párizs, 1947. november 7.) szociáldemokrata politikus, a 
Magyarországi Tanácsköztársaság idején a Forradalmi Kormányzótanács elnöke, a Peidl-kormány közoktatás-

ügyi minisztere volt. Eredeti foglalkozása kőműves. Helyeselte a Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt 
egyesülését. 1919. március 21-étől augusztus 1-jéig a Forradalmi Kormányzótanács elnöke volt. A Tanácsköz-

társaság legmagasabb tisztségét viselte, így irányítója, vezetője volt az 1919-es államnak. Innentől emigrációban 
élt. 1945 után Garbai szeretett volna hazatérni, de ezt a hazai szociáldemokraták sem támogatták.  
14

 Ennek elemzése számtalan helyen megtörtént már. Egy azonban bizonyos a Vörös Hadsereg munkásalakulata-

inak harcértéke, akik igen sok esetben nem önszántukból mentek katonának, össze sem vethető a reguláris kato-

nákéval! A „lelkesedés” itt sem helyettesítheti a tudást, kiképzettséget… Ezek a munkás katonai zászlóaljak, 
századok kiképzetlenek, fegyelmezetlenek, kitartásuk sok esetben kérdőjeles. Ráadásul nem viselik el a helyzet-

tel járó ellátási és lélektani állapotokat se. Nem ritkán fosztogatnak a hiányos ellátásuk miatt… A Vörös Hadse-

reg képzett tisztikara már akkor számtalan jelzést adott a felső vezetésnek ezekről. Mint minden „forradalmi” 
szervezésű katonai egységben a realitást ekkor is felülírták a politikai motivációk. Sajnos így volt ez az akkori 
Vörös Hadseregben is, a politikai munkások javára. A térségünkben folyó harcokról itt lehet találni rövid formá-
ban összefoglalást: Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink II. (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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tében, részint mert állásaikat önkényileg elhagyták, szétszóródtak. Jelenleg a sajószentpéteri 
vörösőrség tartja a falut megszállva…”15

 

A május elsejei ünnepség elmarad, hiszen már Sajószentpéter határában állnak a csehek, élü-
kön az olasz Alessandro Angione ezredessel.

16
 Este nyolc órakor, két városi kocsin, bakján 

fehér lobogóval indulnak el a miskolci vezetők a város átadásáról tárgyalni. A városi lakosság 
sértetlenségét szem előtt tartva ellenállás nélkül adták fel a Miskolcot Szentpáliék.17

  

A város átadásának „ceremóniája" a téglagyár melletti úton történt, majd másnap a csehek 

bevonultak Miskolcra. A csehek uralma mindössze 18 napig tartott a városban, akik a város-

vezetéssel kötött megállapodás értelmében nem szóltak bele a város belügyeibe, csupán a 
fegyverek beszolgáltatásához és ahhoz ragaszkodtak, hogy a nagyobb döntésekről értesítsék 
őket. 

A csehek nem vonultak tovább, így az arcvonal a város határán húzódott. Mivel a csehszlovák 
parancsnokság elrendelte a férfilakosság besorozását a hadseregbe, aki tehette, igyekezett 

átmenekülni a demarkációs vonalon túlra, csatlakozva a Vörös Hadsereg készülő ellentáma-

dásához.  

A magyar Vörös Hadsereg május 20-án indult el Miskolc visszaszerzéséért, és viszonylag 
gyorsan, még aznap vissza is foglalták a várost. 

Sajnálatosan érintette a vidékünket ismét az itt lezajlott hadakozás, majd a megszállás. A har-

cok során mind a saját, mind az ellenséges csapatok rekviráltak, hogy az ellátásukat biztosít-
sák. Ez, a már amúgy is kifosztott térséget, még inkább lehetetlen helyzetbe hozta. 

 Az új létesítésű államok és a hazai bányászat vonatkozásait elemzi egy cikkben 

Gálocsy Árpád, „ A cseh-szlovák kérdés bányászati vonatkozásaiban”. 

 

„ Aki a cseheket ismeri, az igen jól tudja, hogy őket Magyarország felvidékének köve-

telésében nem a tótok iránt érzett önzetlen testvéri szeretet, de egyedül a gondos üzleti szel-

lem, azaz a legközönségesebb anyagi érdek vezeti és azzal, hogy e mellett szeretett tót testvé-
reik tönkre mennek, édes keveset törődnek.  

Tudjuk azt, hogy a cseh-tót állam eszméje nem a mi tótjaink agyában fogamzott meg. Az igazi 

tót nacionalisták egyenesen a csehektől féltették a nemzetiségüket és azért hangoztatták foly-
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 Fogarassy László: Az 5. vörös hadosztály történetéhez. 1963. 
16

 Itt jegyezzük meg érdekességként, hogy a „nagy háború” olasz frontján is (meg az orosz fronton is) monarchia 
hadseregének cseh és szlovák katonái olyan számban adták meg magukat, illetve kerültek fogságba, hogy az 

olaszok belőlük hadosztály méretű alakulatot tudtak képezni. Ezek harcoltak is ellenünk. Természetesen, elfogá-
suk esetén nem tekintették őket hadifogolynak. A cseh és szlovák alakulatokat, akik hazánkra törtek a háború 
után, olasz és francia tisztek vezették és az antant szerelte fel őket katonailag. 
17

 Dr Szentpáli István (Halmi, Ugocsa vármegye, 1861. november 28. – Miskolc, 1924. október 30.) jogász, 
Miskolc polgármestere, országgyűlési képviselő. 1917. október 23-án harmadszorra is polgármesterré választot-

ták. Amikor majd a trianoni békeszerződés következményeként a Magyarországtól elcsatolt részek intézményeit 
el kellett helyezni a megmaradt területen, felmerült a selmeci Bányászati és Erdészeti Főiskola Miskolcra telepí-
tése, de az végül Sopronba került. Sikerült viszont az Eperjesi Jogakadémiát a városba költöztetni. A Tanácsköz-

társaság idején is Miskolc vezetője maradt, majd utána is. Az elcsatolt területekről sok menekült érkezett Mis-

kolcra is, részben az ő elhelyezésükre épült fel a Halicka kolónia. 



Sajószentpéter szénbányászata 16. A „nagy háború” elvesztése és következményei 

9 

ton a tót és cseh nyelv különbözőségét és tiltakoztak az ellen, hogy a tót vidékeket cseh köny-

vekkel árasszák el… 

Aranybányászata Csehországnak jelentős sohasem volt, míg ezüstben a világ egyik legdúsabb 
országa. Ónban, horganyban szegény, rézbányája alig van, míg ólomban igen gazdag, hiszen 
Pribrámban ez az ezüsttel együtt terem. Elég gazdag antimonban is. Nikkel, kobalt, vízműt, 
mangán, kényeső bányászata jelentéktelen, de világhírű a joachimstahli szurokérc, melyből a 
rádiumot termelik.  

Gazdag kénkovandban, grafitban, de teljesen hiányzik a sója.  

Vasérce gyenge és ez is oly korlátolt mennyiségben bányászható, hogy kohóikban idegen ércet 
kénytelenek feldolgozni. 

Kőszénben kevéssé, azonban barnaszénben igen gazdag.  

Bánya és kohótermékekben Csehország (Morva nélkül) Ausztria termelésének körülbelül felét 
tette ki.  

Morvaország úgy aranyban, mint ezüstben, valamint egyéb fémekben is szegény.  

Vasérce gyenge és még inkább behozatalra szorul, mint Csehország.  

Kőszénben azonban igen gazdag. Kőszénnel jórészben ő lát el bennünket is. Ez magyarázza 
meg virágzó vasiparát is.  

Nevezetes még grafitbányászata, de sója Morvaországnak sincsen.  

Reá akarja Csehország még Sziléziára is tenni a kezét, melynek nemes és egyéb fémbányásza-

ta alig van, vasbányászata gyenge és csak kőszénben dúslakodik… 

Az, hogy Magyarország mit veszítene a felvidék elszakításával, az a csehek szívét, de talán az 
entente államokét sem nagyon indítaná meg. Csak a magunk tájékoztatására iktatom ide, 
hogy étvágyuk kielégítése esetén bányamunkásaink 32,5 %-át (28.853), adományozott terüle-

teink 28,7 %-át (27.641 hektár) és évi termelésünk értékének 61,8 %-át (kereken 300 millió 
koronát [aranyban]) veszítenénk el…”18

 

 

 „ A Szociális Termelés Népbiztossága Bányászati Szakosztályának közleményei… 

A kerületi műszaki biztosságok vezetik a folyó üzemet. Feladatuk a rájuk bízott és a te-

lepülési viszonyoknak megfelelően egységesített szénterületen a folyó üzemnek a legnagyobb 
termelést biztosító és leggazdaságosabb módon való vitele. A – a termelő biztosokkal egyetér-

tésben – proletár érdekeknek biztosítása. Mindazon teendőknek végső fórumban való intézése, 
amelyek a munkások élelmezésével és szükségleti cikkekkel való ellátásával járnak, a munká-
sok bérezése (kiszámítás és kifizetés), a bérezés mikéntjére javaslatok tétele. A munkakedv 
élesztése és a munkahatály ellenőrzése. Minél kiterjedtebb és a legvégső részletekre kiterjedő 
statisztikák vezetése és mindazon teendők, melyek a folyó üzem vitelével járnak.  

A helyi termelő biztosságok és kerületi műszaki biztosságok mellett a helyi ellenőrző munkás-

tanácsok működnek a már kiadott rendelet szerinti összeállításban és ügykörrel.  
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1919 (52. évfolyam, 1-24. szám)1919-04-01 / 7-8. szám 
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A kerületi műszaki biztosságok a műszaki ügyvitel folyamatáról és minden említésre méltó 
fázisáról a központi ügyvezetőség műszaki osztályának hetenként, szükség esetén többször 
jelentéseket tesznek, az érintkezést a központi ügyvezetőséggel állandóan fenntartják és annak 
utasításait mindenben követni tartoznak.  

Bányakerületi műszaki biztosságok a következő helyeken létesülnek:… 

V. A borsodi kerületben a következő körzeti műszaki biztosságokkal: a) Sajószentpéter, 
Kazinc, Rudolftelep, Sajókaza, Szuhakálló, Mucsony. b) Ormospuszta, Kurittyán, Felsőnyá-
rád, Disznóshorvát. c) Pereces, Parasznya. d) Bánszállás, Járdánháza, Somsály, Farkaslyuk, 

Királd, Hódoscsépány. e) Egeres [?], f) Edelény, Szuhogy…”19
 

 

Hír a sajószentpéteri bányával kapcsolatosan, 1919. májusból. 

 

„ A borsodi bányák széntermelése 

Sajószentpéter visszafoglalásának fontossága, javul Miskolcz szénellátása 

A proletárhadsereg vasökle előtt rendre bomlanak az ellenség sorai, e munkától meg-

kérgesedett tenyerek erősen szorítják a puskatust, mely keményen kopog a visszavonulók ha-

dán.  

A proletárhadsereg nyomása alatt egymásután szabadulnak fel a borsodi szénbányák. Sajó-
szentpéteren már a mi gyáraink, kazánaink, üzleteink részére bányásszák a fekete gyémántot.  

Hogy mily jelentőségűek a borsodi szénbányák, elég egy pillantást vetnünk az ország szén-

termelési statisztikájára.  

Már a béke idején is rá voltunk utalva a külföldi szénbehozatalra. 1895-től a magyarországi 
szénbányák 1913-ban termelték a legtöbb szenet: 102,740511 métermázsát. Ez évben volt a 
legnagyobb a behozatalunk is: 46,364.102 mm.  

1913-as széntermelésünkhöz a borsodi bányák a következő mennyiséggel járultak hozzá:  

Pereczes és Parasznya 3 237,459 mázsa. Borsodi szénbányák (Királd, Sajószentpéter, 
Sajókazincz, Disznóshorvát) 5.596.537 mázsa. Sajókaza 1,093 752.  

A borsodi bányák tehát 9.877.748 métermázsa szenet termeltek.  

A háború kitörésével termelésünk is, behozatalunk is csökkent. A kincstári bányák egyideig 

ugyan fokozottabb kihasználás mellett, nagyobb eredményeket érnek el, de a rablógazdálko-

dás csakhamar megbosszulja magát.  

A borsodi szénbányák az 1919. évi termelése 8,455 689 métermázsára csökken. A helyzet csak 

1916-ban, illetőleg 1917-ben kezd javulni.  

Sajószentpéteren egy akna van működésben 1914-től. Ez az akna naponta 30 vagon szenet ad. 

A múlt évben a sajószentpéteri bánya másfél millió métermázsa szenet termelt.  
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1919 (52. évfolyam, 1-24. szám)1919-05-01 / 9. szám 
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A munkáscsapatok diadalmas előretörése újból hozzájuttatott bennünket a szénhez.”20
 

Ráadásul a Tanácsköztársaság alatt is súlyos gond volt Budapest közellátása. Az ottani rend 

és nyugalom érdekében a vidéket ismét és ismét megsarcolták… A borsodi térség élelmezési 
megbízottjai által a megye ellátására begyűjtött javakat is Budapestre szállították! A propa-

gandának kell meggyőzni a „falusi népet arról, hogy érdeke és kötelessége a városi proletá-
riátust élelmiszerrel ellátni.” Mintha öt év háborúskodás után, ez csak ezen múlt volna… 

A románok a cseh csapatokkal együtt még egy hétig állomásoztak a város határában, így Mis-

kolc környéke hadszíntérré változott. A cseheket pár nap alatt sikerült kiűzni a megye egész 
területéről, a városban így újra megkísérelték a direktórium felállítását.  

Július 8-án Kun Béla21
 látogatott Miskolcra. Ekkor még a lakosság üdvözölte a Kormányzóta-

nács vezetőit, azonban a front közelsége, az országos belpolitikai válság miatt a közhangulat 
egyre romlott.  

Augusztus 2-án táviratban tudatták Miskolccal, hogy a Kormányzótanács lemondott, így új 
kormány vette át a hatalmat.  

 Mielőtt tovább lépnénk a térségünk és benne Sajószentpéter Tanácsköztársaságbeli 
dolgairól is néhány gondolat. 

Amint az előző eseményeknél írtuk a szén alapvető stratégiai cikk volt. Mindenféle politikai 
felhangok nélkül az élet, a termelés, a közlekedés fenntartása érdekében születtek döntések, 
amik reálisak voltak. 

 „… a bánya területén az intézkedési jog kizárólag a bánya felügyelőségét illeti…” 

A munkások a panaszaikat a szakszervezeten át, annak bizalmi emberein keresztül adhatják 
át. Ezeket a szakszervet és munkaadói oldal tárgyalásain kell rendezni. Ezeken kívül minden-

féle akció és rendbontás tilos! Ezzel kívánták a mindennapos rendbontásokat akadályozni. 
Reform alá került a bányász társládák pénzügyi támogatása is, amelynél a munkaadói oldal is 
jelentősebb támogatásokat adna. A táppénz esetében az 1907-es, munkásokra vonatkozó tör-

vényeket kívánták a bányászokra alkalmazni.  

A várható földosztásoknál a bányákban dolgozó korábbi földműveseket nem kívánták java-

dalmazni. Ennek oka a bányák munkások nélkül maradása volt.  

A korabeli visszaemlékezéseket olvasva egyértelmű, hogy a munkásság, bányászság egy je-

lentős része – minden korábbi történelmi feldolgozással ellentétben – nem mindig azonosult 

teljesen és maradéktalanul a Tanácsköztársaság elképzeléseivel és intézkedéseivel. Összessé-
gében a legtöbben a szociáldemokrata célokkal értettek egyet,  

Augusztus 4-én a román csapatok – még Párizs tiltakozása ellenére is – megszállták 
Magyarország nagy részét, így a térséget is. 
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 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1919. május (28. évfolyam, 102-125. szám)1919-05-30 / 

124. szám 
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 Kun Béla (1916-ig Kohn) (Lele, 1886. február 20. – Moszkva, 1938. augusztus 29. vagy 1939. november 30.) 

újságíró, kommunista politikus, a Magyarországi Tanácsköztársaság tényleges vezetője, hivatalosan külügyi és 
hadügyi népbiztos. 1920-ban Moszkvába emigrált, ahol az 1938–39-es sztálini tisztogatás áldozatává vált, vélhe-

tően a Trockijjal való korábbi kapcsolat miatt. 
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Augusztus 4-én a 41. román gyalogdandár csapatai megszállták Miskolcot és környékét. 

A román megszállás a térség számára sokkal nagyobb megpróbáltatással járt, mint a cseheké. 
A hadsereg parancsnoksága azonnali statáriumot22

 vezetett be, betiltotta a helyi lapokat, poli-

tikai pártokat, és elrendelték az 1918. október 30. előtti állapotok visszaállítását.  

Így az intervenció alatt a lakosság nagyrészt csak fali hirdetményekről és a román ellenőrzés 
alatt működő Napi jelentésekből tudott tájékozódni. A rendeletek zöme a különböző beszol-

gáltatásokról, tiltásokról, korlátozásokról tájékoztatta a lakosságot.  

Ezzel egy időben megindult az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság vezetőinek 
számonkérése, letartóztatása, elszámoltatása. Mindezt a románok szorgalmazták leginkább! 

Számos atrocitás történt a térségben, aminek halálos áldozatai is voltak. A legnagyobb skan-

dalum Újdiósgyőr egyik kocsmájában történt, Rosman Ferenc vasgyári munkás verekedés 
közben – tisztázatlan okokból – agyonlőtt két román katonát. 

Rosman elfogásáig 167 ártatlan embert vettek őrizetbe, ahol mindenkit megbotoztak, egyesek 
koponyáját is betörték. Kilátásba helyezték, hogyha a gyilkos nem kerül kézre, a diósgyőri 
gyárat szétlövetik, az elfogott 167 embert pedig kivégzik… Végül Rosmant elfogták, akit 
beismerő vallomása után, augusztus 28-án a Glós-kitérőben, a gyilkosság helyszínén végezték 
ki a románok. De a miskolciaknak kollektívan is bűnhődni kellett, hiszen 200.000 korona ha-

disarcot vetett ki a városra tanulópénzként, amelyet végül Szentpáli polgármester banki hitel-

ből fizetett ki, hogy ne a lakosság nyögje ezt a terhet is.  

Mind e közben a román katonaság folyamatosan fosztogatja a város szőlőseit, gyümölcsöseit, 
a polgárok személyes javait, meg mindent, amit érnek. Erről országosan majd később részle-

teket is írunk! 

1919 októberében már egyértelmű a szénhiány és jön a tél, viszont a bányamunkásság élelme-

zése súlyosan rossz! 

 

„Nagy veszély fenyegette a borsodi és miskolczi szénellátást a rudabányai és egyéb 
borsodmegyei bányamunkások élelmezése miatt. Közel állottunk ahhoz, hogy a bányaüzemek 
felmondják a szolgálatot, miután a munkásaik élelmezése nem volt biztosítva. Ez a veszély 
egyelőre szerencsésen elvonult…  

Értesülésünk szerint a borsodi bányatársaságok tárnáiban, így a kurityáni, a királdi, 
sajószentpéteri, a scjókazai, kazinczi, diznóshorváti, szuhakállói, mucsonyi, ormóspusztai 

bányában az üzemet teljes mértékben fölveszik. Nagy baj volt eddig, hogy a kőszénfejtéshez 

                                                           
22

 A statárium sajátos szabályok alapján történő rögtönítélő bíráskodást jelent. Általában kivételes közrendészeti 
és közbiztonsági állapotok idején alkalmazzák súlyosabb bűncselekményekkel megvádoltakkal szemben. A latin 
eredetű elnevezés eredetileg azt jelentette, hogy a bíróság állva hozta meg a döntését, ezért a statáriális bíróságot 
magyarul lábon álló bíróságnak is nevezték. A statáriális eljárás során a bírósági tanács egyetlen tárgyalás után 
egyhangúan hozza meg ítéletét, ami általában csak halálbüntetés vagy felmentés lehet, fellebbezésre és kegye-

lemre nincs lehetőség, a végrehajtásra pedig haladéktalanul sor kerül. Alkalmazására (bevezetésére) csak rendkí-
vüli esetekben, az államrendet vagy a közbiztonságot súlyosan fenyegető vagy megzavaró körülmények között 
kerül sor. Ilyen körülmények különösen a háború, forradalom vagy súlyos természeti katasztrófa. Hasonló kö-
rülmények szükségállapot bevezetésére is alapul szolgálhatnak, de ebben az esetben nem csupán a bíráskodás, 
hanem az állam egyéb feladatainak ellátását is rendkívüli szabályok határozzák meg. 
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szükséges robbantó szereket nem tudták beszerezni, amely a termelést nagymértékben redu-

kálta.  

Most már ezt a nehézséget is sikerült legyőzni amennyiben Sajószentpéteren fagyasztott oxi-

gént fognak gyártani, amit a bánya vasutakon fognak a tárnádhoz szállítani robbantási célok-

ra.  

A borsod megyei bányák az utóbbi hónapokban mintegy 380 waggon szenet termeltek napi 

adagban, a békeidőbéli napi 1400 waggonnal szemben – Remélhető, hogy az üzem teljes fel-

vételével a termelés fokozottabb mértékben fogja a város és az államvasút igényeit kielégíte-

ni.”23
 

 

A lakosság legnagyobb meglepetésére, 1919. november 16-án, minden előzetes bejelentés 
nélkül, hirtelen vonultak ki Miskolcról a románok. A 104 napos megszállás komoly sebet ej-

tett a térségen! 

„ A várost és a megyét olyan mértékben fosztották ki a románok, hogy évtizedekre lesz 
szükség, amíg ismét helyre tudunk állani…”24

 

1919. december 2-án a Nemzeti Hadsereg megérkezett Miskolcra, és környékére. 

 

 A sajószentpéteri szénbányászatban a levegővel való repesz-

tési (robbantási) kísérletek alapján légsűrítő- cseppfolyósító-telep 

kerül üzembe helyezésre. 

 

Heylandt féle „légfolyósító” 

berendezés 

 

„… Magyarország területén ezidőszerint tudtommal a kö-
vetkező repesztésre szolgáló folyékony levegőt termelő telepek van-

nak létesítve:… 

6. Sajószentpéteren üzembehelyezés előtt áll egy, az Oxhydric r.-t.25
 által szállított 30 óralite-

res sűrítő gép…”26
  

1919. év széntermeléséről adatok 

Év 

A Borsodi Szénbányák 

 Rt 

 termelése 

Rimamurány- 

salgótarjáni Vasmű 

(tonna) 

Kincstári 
bányák 

Winter 
Borsodi 

Bánya 
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 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1919. október (28. évfolyam, 182-204. szám)1919-10-07 / 

183. szám 
24

 Dr. Szentpáli István, Miskolc város polgármestere. 
25

 Az akkori „ légfolyósító” gépekre (1913-ban) és eljárásokra nem kevesebb, mint 70 szabadalomtulajdonos volt 
bejelentve, mely eljárások . és eszközök legtöbbje a gyakorlatban teljesen értéktelennek bizonyultak. E téren 3 
rendszer jöhetett akkor komolyan számba: a Linde-féle, az Oxhydric r.-t.. és az Ahrendt cég által legelőször 
szállított Heylandt rendszerű gép. 
26

 Zsigmondy Árpád: Tapasztalataim a folyékony levegővel való repesztésről. Bányászati és Kohászati Lapok, 

1919 (52. évfolyam, 1-24. szám)1919-12-01 / 14-23. szám 
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(tonna) 

Királd 

Sajószentpéter 

Sajókazinc 

Disznóshorvát 

Somsály 

Farkaslyuk 

Arló 

Járdánháza… 

Diósgyőr 

Ormospuszta 
Szuhakálló Kurityán 

1919 365 949 224 829 220 208 5 662 24 623 

 

Év 

A borsodi szénmedence kisebb 

bányái 
(tonna) 

Bódy, Brat, Salamonivits, Zimmermann,  
Waldmann, Zeisler, Sajógalgóc,  

Sajóivánka, Kisházy,  
Gazdasági Kőszénbánya Sajókazinc, 

Erzsébet-akna Sajókaza, 
 Bódvavölgy Edelény, Hódoscsépány… 

1920 21 322 

 

Amint arról már írtunk, a trianoni határok miatt az ország ipari struktúrája egyensúlyát vesz-

tette, emiatt nehezen indult be a gazdaság, kevesebb ipari szénre volt szükség. Egyébként is 
csak az 1920-as évtized közepétől érte el a széntermelés az utolsó békeév eredményeit, 
amelynek okai a fentieken túl az óriási infláció okozta élelmiszer és ipari nyersanyaghiány-

ban keresendők.  

1919. szeptember 6-án27
 sztrájkba léptek a tatabányai vidék bányászai, és csak fegyveres 

harcban (amelynek 7 bányász esett áldozatul) tudták a csendőrök a bányába kényszeríteni 
őket.  

 

1920. 

 

1920. januári a hír, amely a Borsodi Szénbányák Rt újabb szénkutatásairól ír, ez pedig 
a sajóvelezdi (putnoki) szénbánya kezdete! 

 

„ A sajóvelezdi szénterület a Magyar Általános Kőszénbánya érdekkörében. A Magyar 
Általános Kőszénbánya Rt. leányvállalata a Borsodi szénbányák rt. kezelésében, a szaktekin-

télyek által igen értékesnek mondott sajóvelezdi szénterülete. Az igazgatóság legutóbb tartott 
ülésében foglalkozott ezen szénterület megszerzésével szükségessé vált befektetésekkel és el-

határozta, hogy a fúrási munkálatokat tavasszal a legnagyobb mértékben megkezdi. A tervbe 
vett új bányászat felsőmagyarországi iparüzemeinek szénellátása szempontjából rendkívül 
fontos.”28

 

 

Ezek után jön az ország számára majd az igazi megpróbáltatás, a „békeszerződés”, er-

ről az egészről nagyjából csak címszavakban, de így is elég megrázó lesz. 

                                                           
27

 A szocialista Magyarországon ez lett a Bányásznap az 1950-es évektől. A „tatabányai vidék” a MÁK Rt terü-
lete volt. 
28

 Nemzeti Ujság Nemzeti Ujság, 1920. január (2. évfolyam, 1-27. szám)1920-01-02 / 2. szám 
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  A trianoni békeszerződés (békediktátum, illetve kényszerszerződés, békeparancs) az 

első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként az első vi-

lágháborúban vesztes Magyar Királyság  (mint az Osztrák – Magyar Monarchia egyik utódál-

lama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, 
Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelor-

szág, Portugália, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) 
között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlá-
sa miatt, meghatározta Magyarország új határait és több, – ismét vegyes népességű államot – 

hozott létre, a birodalom helyett. 

A szerződést a felek, budapesti idő szerint 1920. június 4-én 1632
-kor írták alá a versailles-i 

Nagy-Trianon kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a La galérie des Cotelles-

ben. 

A szerződésben a győztes felek kijelentik, hogy a Magyar Királyság a felelős a háborúban 
győztes államoknak okozott károkért (161. cikk), a VIII. rész további cikkeiben és függeléke-

iben pedig részletesen szabályozzák az ennek következtében teljesítendő jóvátétel feltételeit. 
A szerződésbe foglalt megállapítások megegyeztek az Edvard Beneš29

 cseh politikus által 
megfogalmazottakkal, aki így vélekedett:  

„Az egész világ elborzadt... és megértette, hogy a háborút nem egyedül az egykori 
Osztrák–Magyar Monarchia végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal inkább Buda-

pesten, mint Bécsben készítették elő.” 

„ A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri, hogy Ma-

gyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelősek mindazokért a vesz-

teségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult Kormányok, valamint polgáraik az 
Ausztria-Magyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk kényszerített háború követ-

kezményeképpen elszenvedtek.”30
 

 Az első világháborúban győztes antanthatalmak elsődleges célja Németország és a 
háborúban vele szövetséges országok alapvető meggyengítése volt, ezen felül céljuk volt a 
jelentős háborús jóvátétel követelése, valamint a soknemzetiségű nagyhatalmak egységének 
megtörése is, mint amilyen az Osztrák–Magyar Monarchia vagy az Oszmán Birodalom volt. 

A döntéshozók a magyarokkal szembeni, Európa-szerte létező, ellenséges hozzáállást sem 
tudták figyelmen kívül hagyni. 

Az új határokat elvileg a Wilson amerikai elnök által megfogalmazott „nemzeti elv” alapján 
jelölték ki. Ettől azonban több esetben, stratégiai, gazdasági, közlekedési stb. szempontokra 
hivatkozva eltértek, például az összes, az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára 
került (főleg katonai okokból). 

                                                           
29

 Edvard Beneš (Kožlany, 1884. május 28. – Sezimovo Ústí, 1948. szeptember 3.) cseh politikus, Csehszlovákia 
második, vitatott megítélésű elnöke, Csehszlovákia létrehozásának legerőteljesebb hirdetője és megvalósítója. 
Külpolitikai tevékenysége nagymértékben hozzájárult Magyarország világháborúkban betöltött szerepének 

hátrányos megítéléséhez, és a trianoni békeszerződésben meghatározott területvesztéseihez. „Én egyáltalán nem 

igazságokra törekszem, én politikát csinálok. S ezért olykor tudatosan követek el jogtalanságokat, az állam érde-

kében és személyes érdekemben. ”– Edvard Beneš, Párizsi béketárgyalások. 
30

  Az 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés 161. cikke. 
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Csak néhány gondolat ezekhez: 

 Már maga az, hogy a békeszerződésben Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Cseh-

szlovákország önálló államként szerepel, ráadásul ők a „győztes” országok sorában 
vannak, teljesen anakronisztikus. A horvát és szlovén országrészek, de Bosznia-

Hercegovina is a monarchia része volt. A csehek és szlovákok is! Mindezek együtt 
harcoltak a monarchia zászlója alatt az antant ellen, gyakorlatilag a teljes katonai ösz-

szeomlásig! Hogyan lehetne győztes ország az, amely a háború alatt nem is létezett? 

 Magyarország gyakorlatilag lehetőséget sem kapott a békeszerződés kidolgozásában 
való részvételre! Az ország vezető tudósaiból álló munkabizottságok azonban készül-

tek, de hiába. Érveiket meg sem hallgatták! 
 Az országunkban lefolyó forradalom és a Tanácsköztársaság, és az ezekben az idők-

ben zajló politikai összevisszaság miatt nem volt elismert, nemzetközileg elfogadott 
kormányunk. Egyébként is, az ígéretek síkján az antant fő célkitűzése volt – a franci-

ákkal az élen – a politikai megtévesztés, a kényszerítés, és a saját álláspontjuk vég-

hezvitele… Ilyen volt például a Tanácsköztársaságnak ígért javaslat, amely szerint az 
elfoglalt felvidéki területekről való visszavonulás fejében megállítják a románok ha-

zánkba történő bevonulását és a magyar küldöttség is részt vehet a békeszerződés ki-

dolgozásában… A mieink visszavonultak, a románok természetesen nem álltak meg. 
Ennyit a nagyhatalmak szavahihetőségéről! 

 A magyar érveket, javaslatokat már csak akkor engedték jelképesen elmondani, ami-

kor azt már nem lehetett realizálni, mert az egész tervezet kész volt!!!  
Egyébként sem volt szándék az antant részéről sem a könyörületre, sem a politikai, 
gazdasági realitásokra… 

A döntéshozók a magyarokkal szembeni Európa-szerte létező ellenséges hozzáállást sem tud-

ták figyelmen kívül hagyni. 

A történelmi okirat Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett 35 
000 főben korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta légierő és nehézfegyverek tar-

tását. Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 

 

  „ Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az igazságtalanság 
olyan természetű volt, amelybe jó lélekkel nehéz volt belenyugodni: a történeti Magyarország 
területi állományát az etnikai elv alapján bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az etnikai 
elvet Magyarország terhére nyilvánvalóan megsértették.”31

 

 

A békeszerződés eredményeképp a 325 411 km² összterületű Magyar Királyság széthullott.  

A Horvátország nélküli, 282 870 km² területű Magyarország területének valamivel több, mint 
a kétharmadát – 67 %-át, Horvátországgal együtt 71 %-át – elvesztette (92 952 km²-re csök-

kent), lakosságának pedig több mint a felét (az 1910-ben még 18 264 533 fős ország lakossá-
ga 7 615 117 főre esett vissza). 

                                                           
31

 Bibó István történész 
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A magyar nemzetiségűek lélekszáma az elcsatolt területeken az 1910-es népszámlálás alap-

ján: 

 ma Szlovákiához tartozó területen: 884 000 fő, a helyi lakosság 30 %-a 

 Árva vármegye és Szepes vármegye Lengyelországhoz került részein: 1 000 fő, a he-

lyi lakosság 1,2 %-a 

 ma Romániához tartozó területen: 1 662 000 fő, a helyi lakosság 32 %-a 

 ma Szerbiához tartozó területen: 420 000 fő, a helyi lakosság 28 %-a 

 ma Ukrajnához tartozó területen: 183 000 fő, a helyi lakosság 30 %-a 

 ma Horvátországban: 121 000 fő, a helyi lakosság 3,5 %-a 

 ma Szlovéniához tartozó területen: 20 800 fő, a helyi lakosság 1,6 %-a 

 ma Ausztriához tartozó területen Burgenlandban: 26 200 fő, a helyi lakosság 9 %-a 

 Fiume városában (ma Horvátország része): 7 000 fő, a helyi lakosság 24 %-a 

 

Mindezekkel együtt a gazdasági javak is elvesztek.  

A területelcsatolások kidolgozása során a magyar – kiváló vasúti hálózatot is – úgy rendezték, 
hogy az országunknak volt hátrányos és az új államok nyertek rajta, nem is kicsit. 

A következő kép a diktátum lényegét mutatja, azt a Magyarországot, amely minden oldalról 
saját magával határos…  

Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4 %-a, a faállomány 
88 %-a, a vasúthálózat 62,2 %-a, a kiépített utak 64,5 %-a, a nyersvas 83,1 %-a, az ipartele-

pek 55,7 %-a, a hitel- és bankintézetek 67 %-a került a szomszédos országok birtokába. 

Az ország elvesztette területének 2/3-át, a közel 21 milliós népességéből mindössze 7,6 milli-

ót hagytak. Kimondottan magyar, pedig legalább 3,3 millió rekedt az új határokon kívül! 

A MÁV vonalainak legnagyobb hosszát 1919-ben érte el, ez akkor 22 869 km volt. A trianoni 
döntés után ebből mindösszesen 8 141 km maradt meg! 
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Csak példaként említjük, hogy a korábbi bányászat 70 %-a a megcsonkított területen 
kívül került! Ilyen módon a feldolgozóipar nyersanyag nélkül maradt. 

Ezek után igen felértékelődtek a hazai – korábban nem sokra becsült - gyengébb minőségű 
szenek, ércek és ásványok. Az ország óriási erőfeszítéseket tett a háború és trianoni döntés 

miatt kivéreztetett gazdaság felépítésére. 

Trianon után felértékelődtek a borsodi, ózdi barnaszénkészletek, melyek bányái szintén e tér-

ségben voltak. 

A világháború utáni évek mind politikailag, mind gazdaságilag megviselték az orszá-
gunkat, ha lehet ilyet mondani, akkor ez bizony egy totális csőd közeli helyzet volt. A pénz 
folyamatosan és rohamosan értéktelenedett. A forradalmak pedig morálisan rombolták az or-

szágot. 

A trianoni békeszerződésben Magyarországot nem csupán területeinek kétharmadáról való 
lemondásra, hanem – mint a háború kirobbantásáért felelősséget viselő országot – az általa 
okozott háborús károk megfizetésére is kötelezték. A jóvátétel mértékéről a békeszerződésben 
nem esett szó, arról később a Jóvátételi Bizottságnak kellett döntenie. 

Az országunk vezetésének nem sok választása volt, szigorú takarékosság, a hazai alapanyagok 
és lehetőségek irányába való fordulás, az infláció megfékezése, a kirótt jóvátételek megfizeté-
se. Néhány adat a teljesség igénye nélkül e témában. 

A trianoni békeszerződés értelmében az országunkra igen nagy jóvátételt írtak elő. 20 éven át, 
évi 10 millió pengő volt ez az összeg, amelyet, ha koronára vetítünk át, akkor 2 500 milliárd a 
végösszeg!32

 

A Jóvátételi Bizottság határozata alapján Magyarországnak a pécsi szénbánya termelésének 
44 %-át jóvátétel címen Jugoszláviának kellett szállítania. Azt elkerülendő, hogy a változó 
szénkitermelés miatt mindig változó mennyiségű szenet szállítsanak, a Jóvátételi Bizottság 
hozzájárult, hogy napi 88 vagon szenet adjanak (az átlagos termelés napi 200 vagon volt). Az 
erre vonatkozó megállapodást a magyar és a jugoszláv kormány képviselői Pécsen 1921. 
szeptember 13-án írták alá. A Jóvátételi Bizottság ezt 1923. 03.16-án még azzal egészítette ki, 
hogy amennyiben Magyarország valamilyen nem várt akadály (pl. munkabeszüntetés) miatt 
nem tudja szállítani a beígért mennyiséget, úgy a Jóvátételi Bizottság fogja elbírálni, hogy a 
magyar kormány felelős-e a mennyiség csökkenéséért. Ha nem találják felelősnek, Jugoszlá-
via nem reklamálhat az elmaradt mennyiség miatt. 

Jugoszlávia elsősorban a pécsi szénszállításokat kívánta rendezni, amiben sikerült is meg-

egyezni, mivel a magyar kormány nem kívánt kitérni a békeszerződésben előirt időpontig 

(1926. szeptember 12-ig) alkalmazandó, napi 880 tonnányi szénszállítás elől. Magyarország 
ezen felül vállalta, hogy a szanálási időszak után három év leforgása alatt az 1918. november 
13-ai belgrádi konvencióban meghatározott, de Jugoszláviának még át nem adott vasúti anyag 

fejében 17 125 560 aranykorona értékben vasúti gördülőanyagot szállít.33
  

                                                           
32

 Csak az összehasonlítás miatt, a korona maga korában egy nagyon erős fizetőeszköz volt. A közös viszonyítási 
pont az arany. 1 korona (1892 év) = 1,158 pengő (1927 év). 1 korona (1892 év) = 4,024 forint (1946  év). 1 koro-

na (1892) = 3459,145 forint (mai). 
33

 MOL. K 69. gazd. pol. osztály iratai 243-117. 1925. október 17 
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Nem volt a helyzet vidámabb a többi kedvezményezett országgal szemben sem (Románia, 
Csehszlovákia, Olaszország…) 

A háború és az utána generált politikai változások egy hiperinflációs folyamatot indukáltak, 
melyet csak 1924-ben sikerült megállítani, ekkor vezették be a pengőt, amely árfolyama 1 
pengő = 12 500 korona volt. 

A jóvátételeket az ország, egy négy éven át tartó világháború után, saját eszközökkel és erő-
ből nem tudta megvalósítani, ezért külföldi hiteleket kellett felvennie!  

1931 nyarára 4,1 milliárd pengő adósságot tartottak már nyilván. (51 250 milliárd korona!) 
Amint azt már említettük tehát felértékelődtek a megmaradt hazai erőforrások, ezeket kellett a 
lehetőségekhez képest a leggyorsabban és legjobban indítani és használni.  

Sokan, sok mindenhez hozzáláttak ekkor. Részben saját boldogulásuk, részben az ország ér-

dekeit szem előtt tartva. Amennyiben ezek nagyjából egybe estek, akkor a legfelsőbb politikai 
és gazdasági, pénzügyi körök is támogatták a törekvéseket. Ezek azonban sokszor nem egyez-

tek sem a hazai, sem a külföldi üzleti érdekekkel…  

  

Külön kell szólni a román csapatok hihetetlen mértékű intézményes fosztogatásáról is, 

ami példa nélküli volt! A románok nagyjából a Dunántúl közepéig nyomultak előre és meg-

szállás alatt tartották az ország ezen részét és leraboltak mindent, ami a kezük ügyébe került... 

Amikor a románok 1919. május elejére a Tisza vonalát elérték rögtön követelések áradatát 
zúdították ránk. Ekkor Mărdărescu 34

 román főparancsnok egy jegyzékben a következő „sze-

rény” követelést tette: 1 800 mozdony, 4 100 vasúti személykocsi, 40 000 fedett és 27 000 
nyitott teherkocsi, valamint az összes páncélvonat átadása a románok részére!!! 

Mihelyt bevonultak Budapestre, Peidl Gyula miniszterelnök rövid életű szociáldemokrata 
kabinetjétől a következő javakat követelték: az összes hadianyagnak és a MÁV vasúti gördü-
lőállományának a felét, több száz személy- és tehergépkocsit, az agráriumban a teljes jószág-

állomány és a mezőgazdasági gépek harmadát, valamint 35 ezer tehervagon gabonát és ta-

karmányt. Természetesen a magyar kormány ezt a mennyiséget nem tudta előteremteni. 

Általános jelenségnek számított, hogy a megszálló katonák kis csoportokban jártak fosztogat-

ni a falvakba, de tisztjeik, tábornokaik is nagy összegű hadisarcot vetettek ki az uralmuk alá 
került községekre és városokra. Sajnálatos módon kivégzésekre is sor került, de a „botozás” 

szinte mindennapos dolog volt részükről… 

A megszállás alatt a románok számos esetben élelmiszerkészletek, gyári, üzemi gépek, kórhá-
zi, egészségügyi felszerelések, közlekedési eszközök, vasúti járművek, mozdonyok, vagonok 

lefoglalása és Romániába szállítása zajlott, ami sok üzem tönkremenését is jelentette.   

                                                           
34

 George D. Mărdărescu altábornagy (1866. 08. 04, Iasi - 1938. 09. 05, Bad Nauheim, Németország). 1919. 

április 11-én Mărdărescu átvette az erdélyi román erők vezetését a magyar – román háború kezdetekor. Később 
hadügyminiszter (1922 - 1926) Ion I. C. Brătianu kormányában. 
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Augusztus 28.-án Gorton
35

 angol és Harry Hill Bandholtz
36

 amerikai tábornok együttesen 
ellenőrizte, mennyire megalapozottak a románok által végrehajtott kifosztásokra és lefoglalá-
sokra vonatkozó magyar panaszok. Tapasztalataikról Bandholtz ezt jegyezte fel naplójába:  

„A Magyar Leszámítoló és Váltóbank raktárában kiderítettük, hogy a románok min-

deddig 2400 vagonrakományt foglaltak le és távolítottak el, amelyek főleg élelmiszert és ta-

karmányt tartalmaztak és naponta szállítanak el nagy mennyiségeket. A Magyar Posta- és 
Távirászati Hivatal raktárában hét, immár megrakott kocsit találtunk, kettőt cipővel, ötöt sző-
nyeggel és takaróval telítve… A Ganz Danubius Vállalat üzemében láttuk, ahogyan a romá-
nok szorgosan megraknak öt tehervonatot. ... Következőként a Magyar Központi Egészségügyi 
Raktárát látogattuk meg és azt tapasztaltuk, hogy... teljesen kifosztják ezt a létesítményt."  

A tábornoki bizottság számos alkalommal emelt szót a román rekvirálások ellen, annál in-

kább, mivel megbizonyosodtak a felől, hogy azok – a városparancsnokság hivatkozása ellené-
re – távolról sem csupán, sőt, igen kevéssé szolgálják a Budapesten, illetve az országban ál-

lomásozó román katonák ellátását, mindennapi szükségleteit.  

Mindezek ellenére 1919. szeptember 20-án azt állapította meg a bizottság, hogy  

 

,,A románok vígan tovább folytatják a fosztogatást, s mi már 800 mozdonyt és 19 000 
vasúti kocsit vettünk leltárba az általuk elvittek közül."  

 

E tevékenység általában, különösen azonban az élelmiszerek, iparcikkek rekvirálása, rendkí-
vüli mértékben nyugtalanította a tábornoki bizottságot. Attól tartottak, hogy az egyébként is 
súlyos nélkülözésekkel küzdő főváros népessége, nem utolsósorban az ipari munkásság, az 
antant számára nemkívánatos akciókat kezdeményez. Ezért 1919. augusztus 16-án az ameri-
kai Bandholtz javaslatára a tábornoki bizottság azt követelte Mărdărescu tábornoktól, hogy  

 

 „Azonnal szüntessék be bármilyen készlet vagy tulajdon rekvirálását vagy eltulajdoní-
tását, akármilyen természetű is legyen az.”  

 

A bizottság angol tagja szerint  

 

„… a románok még a szöget sem hagyták meg a deszkában…” 

 

                                                           
35

 Reginald St. George Gorton dandártábornok. (1866–1944). 1919. augusztustól 1921. júliusig a budapesti brit 
katonai misszió parancsnoka. 
36

 Harry Hill Bandholtz (Constantine, Michigan, 1864. december 18. – Constantine, Michigan, 1925. május 11.) 
amerikai tábornok, az első világháború után az amerikai katonai misszió parancsnoka Magyarországon. 1919. 
október 5-én megakadályozta, hogy a megszálló román csapatok kifosszák a Magyar Nemzeti Múzeumot. Szob-

rot kapott Budapesten. 
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A magyar fővárost megszálló román katonai alakulatok 1919. október 5-én megkísérelték 
eltulajdonítani a Magyar Nemzeti Múzeum kincseit, amit Harry Hill Bandholtz tábornok, az 
amerikai katonai misszió vezetője, személyes fellépésével megakadályozott. 

 

„A románok a maguk részéről belekezdtek Magyarország fosztogatásába, elvittek 
minden gépkocsit, mozdonyt, vasúti kocsit és más gördülőeszközt, eltulajdonították és Romá-
niába szállították az összes megtalálható fegyvert, töltényt és hadianyagot, ezt követően pedig 
elkezdték megtisztítani az országot a magángépkocsiktól, boltfelszerelésektől, jószágoktól, 
ruháktól, cukortól, széntől, sótól és tulajdonképpen mindentől, ami értékkel bír. Fosztogatása-

ikat azt követően folytatták és folytatják most is, hogy a Békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa 
felszólította őket, hogy hagyjanak fel az effajta rekvirálással. Megszállták az adminisztráció 
valamennyi ágazatát, az összes vasúti, távíró-, telefon- és postai rendszert, s jelenleg egész 
Magyarországot teljes rémuralomban és térdre kényszerített állapotban tartják.”37

 

 

A trianoni Magyarország területén összesen mintegy 703 millió aranykorona kárt okozott a 
román megszállás. Budapestre ebből 303,8 millió esett, a főváros után Jász-Nagykun-Szolnok 

vármegye (115,3 millió) és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (103 millió) következett. Az 
egyes vármegyék anyagi, gazdasági veszteségének mértékét nagyban befolyásolta, hogy med-

dig tartott ott a megszállás, mennyire volt iparilag fejlett és urbánus az adott vidék. Komárom 
városa 19, Hódmezővásárhely 14,6, Székesfehérvár 12, Kecskemét 8, Győr 6 millió aranyko-

rona veszteséget könyvelhetett el. 

Statisztikai adatok szerint a román megszállás okozta a károk 11/12-ét, míg a maradék 1/12-

ed részen a szerb és a cseh megszálló erők osztoztak. A teljes román megszállás okozta kárt 
2.951.630.511 aranypengő értékre becsülték.  

Leszerelték a csepeli Weiss Manfréd művek majdnem valamennyi szerszámgépét és elvitték a 
gyárban található sok ezer tonna acélanyaggal, félkész. és késztermékkel együtt… 

A csepeli Weiss Manfréd Művekből 536 esztergapadot és 85 köszörűgépet valamint 1 646 

tonna egyéb anyagot vittek el. Az üzem emiatt még 1921-ben is csak az 1913-as termelési 
érték 1/4-ét tudta megtermelni. A MÁV Vagon és Gépgyár 15 millió svájci frankos kárt szen-

vedett.
38

  

Ezek után képzelhetjük, hogy a „le nem papírozott” fosztogatások, rekvirálások, ami a vidéki 
Magyarországot érte, mekkora lehetett. Ezeknek a felsorolásoknak valószínűleg a sokszorosa! 

Bár mit is várhatunk egy országtól, akik 60 év alatt hatszor árulták el a szövetségesüket!39
 

                                                           
37

 Harry Hill Bandholtz tábornok naplója. (A szövetséges ellenőrzőbizottság angol, amerikai, olasz tagjai a ro-

mánokról, enyhén szólva is, nagyon negatív kritikákat fogalmaztak meg. Kivétel a franciák, akik nagyrészt csak 
a vállukat vonogatták. Az ő érdekeik felülírták a civilizált viselkedési normákat…)   
38

 Részletes adatokat lásd: Franz Haller: Rumänien und der Bolschewismus in Ungarn c művének 44-54 oldalán. 
39

 Románia hatvan év alatt hatszor árulta el szövetségeseit – átlagban minden tíz évben egyszer. George Jonas, 
kanadai író szerint, ha lehet az egyes nemzetek erényeiről beszélni, úgymint a németek lelkiismeretes munka 
etikájáról, akkor lehet azok jellembeli hibáiról is beszélni. Jonas, negatív példaként, a világ összes államai közül, 
Romániának a szövetségesei iránti megbízhatatlan magatartását említi. 1. Románia a Balkán háborúk idején 
elárulta elsődleges szövetségesét, Bulgáriát, és ezért jutalmul háromezer négyzetmérföld területet szerzett meg a 
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A trianoni döntések után természetesen a kedélyek sohasem nyugodtak meg.  Ezt úgy 
kell érteni, hogy nem csak a „legfelsőbb körök” vesztettek nagyon sokat, hanem az egyszerű 
emberek, a polgárok is! Ráadásul hazánk a háborús erőfeszítésekből is sokkal nagyobb arányt 
vállalt, mint a monarchia többi nemzete. Így az emberveseségeink is messze magasabbak vol-

tak. A frontokon a magyar ezredek kimagasló teljesítményeket nyújtottak. Ezért az onnan élve 
visszatérő katonák nem értették, hogy ennyi áldozat és szenvedés után ilyen sorsot szántak az 
országnak. 

Sokaknak el kellett hagyniuk otthonukat, ha nem írták alá az új, kreált államok által kikövetelt 
állampolgári nyilatkozatait, gyakorlatilag ebben le kellett volna mondaniuk magyarságuk-

ról… E miatt ott kellett hagyniuk ingatlanjaikat, egzisztenciájukat és nagyon gyakran évekre 
vagonlakók lettek, ha áttelepültek a megmaradt országunkba… Nem igazán volt család ha-

zánkban, akiket valamilyen módon és szinten, személyesen, esetleg vagyonilag, egzisztenciá-
lisan ne érintett volna a döntés. 

A trianoni döntések, diktátumok egyben ki is jelölték Magyarország további lehetséges útját! 
Mivel a körülöttünk levő országok nyíltan ellenségesek voltak, velük sem politikai, sem gaz-

dasági kapcsolat nem fejlődhetett, ezért teljesen egyértelműen a „vesztesek” ismét egymásra 
voltak utalva, kényszerből. Hozzájuk csatlakozott az az Olasz Királyság, akiket az antant ígé-
retekkel elcsábított, háborúba vitt, de aztán jócskán becsapott…    

Nemcsak itthon, hanem a kisantant államokban is időről – időre hírek kaptak szárnyra, egy 
lehetséges újabb háborúról.  

Ez meg is jön majd gyakorlatilag két évtized múlva… 

A mi, borsodi térségünket a csehekkel való viaskodás érintette leginkább, bár itt voltak a ro-

mánok is. Nagyjából ők sem kíméltek senkit és semmit. 

A „nagy háború” és az utána következett évekből ennyi.  

Mindezeket a Magyar Általános Kőszénbánya Rt így összegezte: 

 

„ … A vesztett háborúból gazdasági és szellemi romlás fakadt és ez melegágya lett a 
bolsevizmusnak, mely 1919-ben, négyhónapi uralma alatt, hazánk gazdasági életét feldúlta és 
csaknem a sír szélére sodorta. A bolsevizmus megszűntét a román megszállás követte. Az em-

bertelenül kegyetlen békefeltételek ezeréves hazánk területének kétharmadát ellenséges 
szomszédainknak ítélték.  

E csapás kimerítette az ország gazdasági erejét; itthon mérhetetlen drágaság, külföldön pedig 
valutánk teljes elértéktelenedése lett a következménye. A súlyos helyzetből csak a termelő 

                                                                                                                                                                                     

maga számára volt szövetségesétől, Bulgáriától. 2. Semmibe vette az Osztrák Magyar Monarchiával kötött sem-

legességi szerződést, és amikor úgy ítélte meg, hogy a Szövetséges hatalmaknak nagyobb esélye van a győze-

lemhez, titkos szerződést kötött az Antant hatalmakkal, és 1916-ban megtámadta Magyarországot. 3. Megszegte 
az Antant hatalmakkal kötött szövetséget és békét kötött a Központi hatalmakkal (Bukarestben). 4. Megszegte a 
bukaresti békét és a Monarchia összeomlása után megtámadta Magyarországot. 5. Elárulta a Szövetséges hatal-

makat, és Hitler oldalára által, amikor annak csillaga felmenőben volt. 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. 
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munka emelhetett fel bennünket. A kommunista tévtanok végsőkig lerontották a munkakedvet, 
a szénhiány és a külföldi szén teljes kimaradása megbénította az ipart és mezőgazdaságot. 
Nem lehetett szó nagyobb befektetésekről, midőn a hazai ipar teljesen pangott, a külföldi pia-

cokon pedig a politikai és gazdasági romlás megrendítette az ország hitelét. Az év első fele 
állandó küzdelem volt a rendbontás elemeivel, csak ősszel foghattunk hozzá a produktív mun-

kához.  

A széntermelés természetesen mélypontjára zuhant, az 1913. évi termelés felén aluli mennyi-

ségre. A közrend helyreállta után lassanként megindulhatott a munka a lakás- és munkáshi-

ány okozta, hogy a széntermelés csak igen mérsékelt ütemben javulhatott.  

1920-ban szibériai hadifogságban sínylődő magyar testvéreink hazahozatalára 400.000 ko-

ronás, a hazai szénbányászat fejlesztésének céljára 1 millió koronás alapot létesítettünk. 

A trianoni békeparancs bilincseiben.  

A reánk kényszerített békeparancs kegyetlenül megcsonkította és elviselhetetlen határok bilin-

csei közé szorította szerencsétlen hazánkat. Sem ezeréves jogaink, sem legelemibb érdekeink 
nem részesültek oltalomban, ellenben ridegen érvényesültek ellenséges szomszédaink mohó 
követelései. A példátlan megcsonkítás elszakított bennünket az ország kétharmadrészétől, 
felsőmagyarországi és erdélyi szén-, érc- és sóbányáinktól, erdeinktől és így hazai 
bányafabeszerzési forrásaink legnagyobb részétől, valamint kiterjedt fogyasztóterületektől. Az 
élelmiszerek és ruházati cikkek árai hallatlan mértékben felszöktek, ennek szükségszerű követ-

kezményeként a szénárak rendkívül magasra emelkedtek, bár nem érték el az iparcikkek ár-

emelkedésének átlagát.  

Az államrend helyreállta után végre 1921 tavaszán javulás jelei mutatkoztak, pénzünk vásárló 
ereje némileg javult…”40

 

 

A Borsodi Szénbányák Rt az 1920. évet a következők szerint értékelte: 

 

 „… Széntermelése a társaságnak a múlt évben emelkedett, és bányatelep termelése a 
sajókazai bánya által rendelkezésre bocsátott mennyiséggel együtt 3,042.378 q volt az előző 
évi 2,892.448 q-val szemben, tehát 149.930 q-val több az előző évinél. Ezen csekély többter-

melést is csak állandó nehézségek leküzdésével sikerült elérni. Nehézségekkel járt a hiányzó 
munkaerő, valamint az élelmiszerek, anyagok, robbantószerek és a bányafa megszerzése kü-
lönösen ez utóbbi, mert e csonka-Magyarország fatermelése tudvalévőén elenyésző csekély, 
ezért a faszükséglet túlnyomó részét Csehszlovákiából igen drága árakon kellett beszerezni. A 
bányák körzetében kifejlődött egészségtelen versengés leginkább a munkástoborzás terén 
éreztette hátrányait.  

Valutánk rendkívüli leromlása, illetőleg pénzünk vásárló erejének nagy hanyatlása úgy a kül-

földön, mint itthon maga után vonta a termelési költségek rohamos emelkedését, a befekteté-
sek megdrágulását és különösen azt a körülményt, hogy az üzemi anyagkészletek és 
künnlevőségek aránytalan nagy tőkéket kötnek le, mint az a zárószámadás vagyontételeinek 
                                                           
40

 A Magyar Általános Kőszénbánya Rt 50 éve. 
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emelkedéséből látható. Az utóbbi hónapokban valutánk rég várt javulása igazolja a jövőbe 
vetett reményeket.  

A múlt évi újbefektetési munkálatok közül megemlítjük a Királdon épült 10 új munkásházat 
melléképületeikkel, az új élelemtári épületet, valamit az itteni leltári készletek gyarapítását. 
Sajószentpéteren a II. számú lejtősakna kiépítését és raktárépítést az új telepen, Rudolftelepen 

4 új munkásházat, az iskola bővítését, Mária- tárón a légakna és lejtősakna kihajtását, új fú-
róberendezések beszerzését, Kazinczon 2 új munkásház építését, a rakodóvágány kibővítését, 
Barczikán a központi villamos áramfejlesztő telep építési munkáinak megkezdését, végül Sa-

jókazán a lejtősakna szállításának és a vízemelésnek villamos erőre történt berendezését. 
Mindezek csak kezdetét jelentik ama nagyszabású új befektetési programúinak, melynek meg-

valósítása a társaság bányatelepein ez idő szerint folyamatban van és melynek elkészülte a 
széntermelés jelentős fokozását és olcsóbbodását fogja hosszú időre biztosítani. Szénvagyonát 
a társaság tetemesen gyarapította új bőséges széntelepek megszerzésével, melyeket a szükség-

hez képest fog feltárni. E nagyarányú fejlődés pénzszükségletének fedezésére a múlt évi tőke-

emelés távolról sem volt elégséges és ezért különösen az utóbbi időben nagy mértékben reá 
vannak utalva az anyaintézetük, a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat által 
nyújtott hitelre. A folyó évre előirányzott nagyszabású befektetési programm végrehajtása 
további igen tetemes tőkét fog igénybe venni, miért is az alaptőke felemelésére javaslat törté-
nik…”41

 

  

Térjünk vissza ezek után az 1920-as évekre, a sajószentpéteri szénbányászathoz! 

1920 év végére a szénhiány súlyosan kritikus állapotokat teremtett. Már a vasút is alapvető 
gondokkal küszködött. 

 

„ Az utóbbi két hónapban mind gyakoribbá vált, hogy a borsodi szénbányák a rájuk 
kirótt mennyiségnél kevesebb szenet szállítottak a mávnak, úgyhogy a máv 4-5 napra elegen-

dő szénkészlete 2-2 és félnapira fogyott le. A bányák szállítási nehézségekre és a mávnak 
használhatatlan minőségű szénre való hivatkozással védekeztek. A való tényállás azonban az 
volt, hogy a bányák – főkép a kisbányák – a mindenesetre kedvezőbb magán üzleteik miatt 
nem teljesítették a mávval szemben vállait kötelezettségeiket.  

Emiatt a máv kénytelen volt több esetben – pillanatai szénszükségében – magánszén szállít-
mányokat lefoglalni.  

A múlt hét közepe óta azonban még veszedelmesebb a helyzet. A bányák például hétfőn 11, 

kedden 15, szerdán 13 vaggon szénnel szállítottak kevesebbet a rájuk kirótt 59 vaggonból.  

Tegnap aztán Palesch főmérnök az üzletvezetőség vontatási osztályán a szénügyek előadója 
telefonon felhatalmazást kert a szénkormány biztosságtól, hogy – szükség esetén – a jövőben 
előzetes jóváhagyás nélkül is lefoglaltathasson magán szénszállítmányokat. A szénkormány 
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 A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága 1921. évi június 6-án megtartott közgyűlése. Bányászati és Kohá-
szati Lapok, 1921 (54. évfolyam, 1-24. szám)1921-07-15 / 14. szám 
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biztosság az engedélyt megadta azzal az utasítással,hogy nagyobb széntételeknél utólagosan 
jelentést tegyen róla…”42

 

 

„ Villamos erőközpont Barcikán.  

Nemrégiben megírtuk, hogy Barcikán villamos erőközpontot fognak létesíteni, mely a 
környéki bányákat lesz hivatva árammal ellátni. Az erőközpontot a Borsodi Szénbányák R.-T. 

létesíti 100 millió K költségelőirányzattal, amely összeget azonban a munkálatok esetleg túl is 
fogják lépni. A telep közigazgatási bejárása már megtörtént. (Vállalkozók Lapja 18. szám.)”43

 

 

Az erőmű természetesen a bányákat is ellátja majd árammal, de elsősorban az ország keleti 
részének lakossági és intézményi ellátását is elvégzi majd. Később látni fogjuk, hogy a borso-

di terjeszkedésen kívül az erősáramú távvezetékek, dél-Borsodot, Hevest és számos más terü-
letet is elérnek. Ilyen módon ez messze több mint a bányák ellátása! Ezen kívül pedig a Bor-

sodi Szénbányák Rt bányáiban termelt szén egy jelentős részének biztos piaca lesz és folyama-

tos termelése, eltüzelése, villamos energiára váltása, ennek értékesítése a bányászati termelést 
sokkal stabilabbá, tervezhetőbbé teszi. Ezek a bányák nem lesznek sem az évszakoknak, sem a 

szénpiacokon tapasztalható sok egyéb tényezőnek annyira kitéve! 

 

„ Több száz új vájárt képeznek ki a borsodi szénbányák. 

A szénkormánybiztosság – tudvalevőleg – legutóbb rendeletet adott ki, hogy a bánya-

munkások érdekeiknek megfelelően átléphetnek más bányákba is Ez az intézkedés főkép a 
nagybányákat sújtotta, mert vájárjaik jó részét elvesztették. Ezeknek a pótlásáról a 
szénkormánybiztosság miskolczi kirendeltségén a következőket mondották a Magyar Jövő 
munkatársának:  

– Újabban nagymérvű bányász toborzás indult meg a nagybányák részéről. Így külö-
nösen Mezőkövesden és vidékén járt jelentős eredménnyel a toborzás. Az új munkásokat addig 
is, míg teljesen bele tanulnak a vájárságba hasznot hajtón lehet alkalmazni. Szakkörök úgy 
remélik, hogy egy éven belül több száz új bányászt kiképezhetnek. Sajnos a bányák körében 
még mindig dívik, hogy egymástól is elcsaljanak munkásokat.  

– Sokat lendített a széntermelésen, hogy az utóbbi hónapban 4–500 liptói vájárt adtak 
át a csehek. Eddig is érkeztek, de csak szórványosan és jórészüket nem a borsodi bányáknál 
alkalmazták.”44

 

 

Aztán a liptói munkások „kölcsönzésére” is fény derül! 

 

„ A borsodi bányákból a cseheknek is szállítanak szenet.  
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 Magyar Jövő, 1920. január-december (2. évfolyam, 4-299. szám)1920-09-24 / 220. szám 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1921 (54. évfolyam, 1-24. szám)1921-10-15 / 20. szám 
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 Magyar Jövő, 1920. január-december (2. évfolyam, 4-299. szám)1920-12-11 / 285. szám 
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Miskolczról írják: A borsodmegyei szénbányák termelése az utóbbi hetekben örvende-

tesen javult. A javulás oka az, hogy újabban nagyobb csoport munkás állott munkába, még 
pedig liptói tót bányászok. Különösen a szuhakállói szénbányában emelkedett nagy arányok-

ban a széntermelés a liptákok megérkezése óta. A csehek azonban csak azzal a feltétellel en-

gedték át a tót bányászokat, ha a borsodi bányák termeléséből a lipták bányászok munkájának 
arányában bizonyos mennyiségű szenet átadnak a cseheknek. Ezt a feltételt teljesítették is s 
már több szénvonat ment át a csehekhez.”45

 

 

Az 1920. év termelési adatai. 

 

Év 

A Borsodi Szénbányák 

 Rt 

 termelése 

(tonna) 

Rimamurány- 

salgótarjáni Vasmű 

(tonna) 

Kincstári 
bányák 

Winter 
Borsodi 

Bánya 

Királd 

Sajószentpéter 

Sajókazinc 

Disznóshorvát 

Somsály 

Farkaslyuk 

Arló 

Járdánháza… 

Diósgyőr 

Ormospuszta 
Szuhakálló Kurityán 

1920 369 710 251 484 216 355 35 998 42 174 

 

Év 

A borsodi szénmedence kisebb 

bányái 
(tonna) 

Bódy, Brat, Salamonivits, Zimmermann,  
Waldmann, Zeisler, Sajógalgóc,  

Sajóivánka, Kisházy,  
Gazdasági Kőszénbánya Sajókazinc, 

Erzsébet-akna Sajókaza, 
 Bódvavölgy Edelény… 

1920 76 037 

 

Gallow Károly főbányatanácsos46
 adatai alapján a borsodi szénbányászat utolsó béke-

éve és az 1921. év összehasonlítása.47
 

 

Év 
Termelés 

(tonna) 

Létszám 

(fő) 
Teljesítmény Megjegyzés 

 (tonna/fő/év)  (tonna/fő/nap) (tonna/fő/óra) 
1913 1 291 000 5 000 258,2 0,861 0,0718 12 óra/nap munkaidő 

1921 1 200 000 6 600 181,8 0,606 0,0758 8 óra munkaidő 

 

Az 1920-as évek elején a törvényhozás útján, a fontosabb vállalatok (főleg a szénbányák) 
katonai igazgatás alá helyezésével igyekeztek elejét venni a sztrájkoknak, illetve – a követe-

lések teljesítése nélkül, vagy minimális teljesítésükkel – mielőbb beszüntetni azokat.  
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 Egyetértés - esti kiadás, 1920. szeptember-december (1. évfolyam, 1-85. szám)1920-12-05 / 80. szám 
46

 A Miskolci Bányabiztosság 1911. november 1.-től kezdődően 3 fős létszámmal kezdte meg működését, 
Gallow Károly és Dr. Sasi Nagy Imre főbányabiztosok, valamint Piszárszky Pál hivatalszolga neve egyaránt 
fennmaradt az ebből az időszakból származó dokumentumokból. Talán érdemes részletesebben is nyomon kö-
vetni e három ember további sorsát a korabeli személyzeti nyilvántartás adatai alapján. Gallow Károly 
főbányabiztosként kezdettől fogva ellátta a Miskolci Bányabiztosság vezetését, 1919-ben bányahatósági főtaná-
csosnak nevezték ki, majd 1924-ben kapott már bányakapitányként miniszteri tanácsosi címet és egészen 1937-

ig vezette a Bányakapitányságot. (Izsó István: A 90 éves Miskolci Bányakapitányság a bányászati szakigazgatás 

évezredes története tükrében) 
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 Világ, 1921. december (12. évfolyam, 270-294. szám)1921-12-29 / 292. szám 
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A MÁK RT és vállalatai alapvetően nem munkás elbocsátásokkal reagált a helyzetre, hanem 
átmenetileg munkaszüneti napokat iktatott a munkahétbe, és a napi munkaidőt is megfelezték. 
Ezáltal csökkentek a keresetek, tovább romlott az életszínvonal és növekedett a munkások elé-
gedetlensége.  

Sajnálatos módon ekkor is számos bányászcsalád kivándorolt az országból, elsősorban Fran-

ciaország és Belgium bányavidékeire, megfelelőbb élet és munkakörülményeket keresve… 

1920-ban 15 bányatelepen 7 sztrájk alkalmával 17 000, 1922-ben 33 bányatelepen 11 sztrájk-

ban 25 070, 1924-ben pedig 103 telepen 67 sztrájkban már 46 200 bányász sztrájkolt.  

Az 1920. évi népszámlálási adataiból a sajószentpéteri iparra, bányászatra vonatkozó 
rész.48

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 1920. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. A népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok 
községenkint (1925) II. Részletes kimutatások 3. Húsznál több segédszemélyt alkalmazó bánya- és iparvállalatok 
községenkint. 1920. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb demográfiai adatai. Községek és népesebb 
puszták, telepek szerint (1923)II. Részletes kimutatások. Magyarország (mai terület)3. A községek népessége az 
utolsó hat népszámlálás szerint 
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Itt kell megemlítenünk még egy fontos eseményt, ami akkor nem állt szerves kapcso-

latban még a sajószentpéteri szénbányászattal. Ez nevezetesen a Kondó – Sajószentpéter, 760 
mm nyomtávú külszíni bányavasút építése. 

 

1920 
Sajókondói Kő-

szénbánya Rt bányavasút 
Keskenynyomközű 760 mm-es vasút építése kezdődik a Harica patak és a Nyögő 
patak völgyeiben, egészen Sajószentpéterig. A vasút kondó-haricai vidékén több 
leágazás lesz a bányák felé. 

 

E vasútról aztán majd, amikor már a Kondó környéki szénbányák is Sajószentpéterhez tartoz-

nak 1945 után, részletesebben is írunk. Minderről a vasútról egy külön könyvünk is szól.49
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 Rónaföldi Zoltán: A Sajószentpéter – Kondó – Harica külszíni bányavasút 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt,  

a „nagy háború” utáni években, 1930-ig 
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„ Vér, verejték, tisztelet: az első kettőt  

te adod, a harmadikat pedig elnyered.”1
 

 

Amikor erről az időszakról és majd a sajószentpéteri szénbányászatról is akarunk be-

szélni ismét, a MÁK Rt elhatározásait, terveit, problémáit kell áttekintenünk! Egyértelmű, 
hogy az időszakról és az általunk tárgyalt témáról az ő dokumentumaik a leghitelesebbek. 

Ebből láthatjuk mind a körülményeket, mind a lehetséges megoldásokat is. 

 

„… A fogyatékos munkáslétszám pótlására mind építkezéseink, mind munkásellátási és 
jóléti intézményeink gondos fejlesztésével minden célszerű intézkedést megtettünk.  

A széntermelést fokozhattuk, ami annál is inkább szükséget pótolt, mert a külföldi szén csak-

nem teljesen kimaradt és a hiányt a hazai bányák nem voltak képesek fedezni. Az új befekteté-
sek elszámolása kormányintézkedés értelmében történt; a mérlegszerű állag nem tüntette fel 
teljes egészében az új beruházások mérvét.  

További új beruházási terveink nagyarányú tőkeszükségletet váltottak ki. Az 1920. május 20-i 

rendkívüli közgyűlés 20.000 db. új részvény kibocsátásával a részvénytőkét 24 millió koroná-
ra emelte; a felpénzt az Elsőbbségi Kölcsön Szolgálatára Rendelt Tartalék javára fordítottuk; 
a következő, 1921. június 6-án megtartott rendes közgyűlés pedig 40.000 db. új részvény kibo-

csátásával 32 millió koronára szaporította. A befolyt felpénz ismét az előbb nevezett tartalé-
kot gyarapította.  

Az akkori gazdasági viszonyok igen nagy tőkéket igényeltek, a telepek nagyarányú kiépítése 
tehát nagymérvű pénzszükségletet jelentett. A széntermelés tetemes fejlesztése állami függet-

lenségünk szempontjából is a legfontosabb országos érdekek egyike volt.  

Egy új közszolgáltatás, a vagyonváltság, amelyet egyszerre készpénzben leróttunk, növelte 
közterheinket…  A Felsőgallán épített karbidgyár elkészült… 

Elsőbbségi kölcsönkötvényeink és részvényeink egy része francia kezekben volt és a 
háború alatt kormányrendelet tiltotta az ellenséges kezekben lévő címletek kifizetését. Tarta-

lékolással gondoskodtunk megfelelő fedezetről.  A rendkívüli értékeltolódás folytán beruházá-
saink könyvértékét jelentős leírásokkal csökkentettük.  

Az 1921. év a társulat fennállásának harmincadik üzletéve.  

Számadataiban már erősen mutatkoznak az inflációs idők zavaró tünetei, az értéket jelentő 
számok eltorzulnak, az összehasonlítás lehetetlenné vált.  

Fennállásának 30-ik évfordulóján a társulat, főleg Tatabánya hatalmas haladása következté-
ben, eredményekben gazdag három évtizedre tekinthetett vissza. A haladó műszaki tudomány 
minden eszközét a vállalat szolgálatába állíthatta. A vasúti forgalmat már három állomás 
bonyolította le: Felsőgalla, Tatabánya és Bánhida. A munkások átlagos létszáma 10.000, a 
telep lakosságának lélekszáma 24.000, az épületek száma 1.111. A munkások egészségügyi, 
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 Dwayne Johnson 
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vallási és művelődési ellátása a kor színvonalán áll. A szénszállítást már 10 modern lejtősak-

nából bonyolítják le függősínpályáink. A 23.500 LE teljesítményű központi villamosmű, 462 
villamosmotort hajt, az összes aknák hossza 5788 méter, a függősínpályák hossza 5740 méter, 
az üzemben levő vágatok hossza 95.139 méter, a lefektetett bányavasutak és külszíni vasutak 
hossza 159.660 méter, a tömedékcsővezeték hossza 51.830 méter… 

A harmincadik évforduló emlékének megörökítésére jóléti alapjaink erőteljes támoga-

tásán kívül Jubiláris Jutalomalapot teremtettünk, a társulat szolgálatában 25 évet eltöltött 
munkásaink és tisztviselőink jutalmazására… 

A valuta bizonytalansága állandó veszélyt jelentett, a gazdasági elszigeteltség, az eb-

ből eredő nyomasztó drágaság, a szükségszerűen rendkívül felemelt adók, vámok, vasúti díjté-
telek terhei mindinkább súlyosbodtak.  A visszamaradt hazai széntermelés következményeit 
megsínylette az ipar, külföldi szén alig jött be és csak rendkívül magas árakon. Széntermelé-
sünket ez évben mégis 2 1/2 millió métermázsával2

 fokozhattuk.  

Idevágó kormányintézkedés mozdította ezt elő és beruházásaink erőteljes bővítésével, munká-
saink bérének és segélyeinek többszöri emelésével értük el. A szén mindinkább megdrágult, 
azonban távolról sem a külföldi szénárak emelkedése mértékében.  

A műszaki berendezkedés terén a mechanizálást folytattuk, a termelés gépi eszközeit túlnyo-

móan sűrített levegővel való hajtásra rendeztük be. A régebben megvalósíthatatlannak lát-

szott frontfejtést eredményesen bevezettük. A vízemelési, iszapolási és légvezető csőhálózatot 
nagy átmérőjű csővezetékekkel bővítettük. A bányafa beszerzése mindinkább megnehezült, 
mert megcsonkított hazánknak elenyészően csekély erdőállománya maradt.  

A bányamunkások betegségi és baleseti biztosításának reformját a kormány a társládák szer-

vezetében oly módon oldotta meg, hogy a bányamunkások a többi ipari munkásokkal azonos 
elbánásban részesüljenek, a betegségi biztosítás költségeihez a munkaadó a munkással egyen-

lő arányban járuljon, a baleseti biztosítás terheit az üzem egyedül viselje.  

1922-ben az össztermelés mintegy 15 %-kal növekedett; a szakadatlan általános drágulás 
ellenére termékeink és gyártmányaink fölényes minőségük mellett a legolcsóbbak voltak a 
piacon. Hogy a hazai fogyasztást a külföldtől lehetőleg függetlenítsük, üzemeink következetes 
bővítése mellett több olyan új iparvállalat alapításában vettünk részt, mely gyártmányaival 
hiánypótló hivatást teljesített, ezenkívül szénfogyasztóink körét bővítettük e működésünkkel.   

Szénipari előkészítő tanfolyamot nyitottunk és a kiváló tanulók részére ösztöndíjalapot létesí-
tettünk.  

Megnyílt budapesti központunk közvetlen telefonösszeköttetése Tatabányával.  

1922. november 25-i rendkívüli közgyűlésünk tőkét emelt, mely ezidőszerint legutolsó rész-

vénykibocsátásunk. A 82.000 db. új részvény részvénytőkénket 32 millió koronáról 48.4 millió 
koronára emelte; a felpénz ismét az Elsőbbségi Kölcsön tartalékát gyarapította. Ekkori nagy-

arányú beruházási tevékenységünkről, a mérleg távolról sem nyújt tájékoztató képet, mert 
idevágó kormányengedély alapján a beruházás tetemes részét az üzemszámlák viselték… 
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 250 000 tonna. 
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Turbokompresszortelepünket egy új, 20.000 m3/ó teljesítményű gépegységgel,3 központi erő-
művünket egy 15.000 LE teljesítményű gőzturbinával bővítettük, úgyhogy villamos központi 
erőművünk 35.000 LE teljesítőképességgel rendelkezett, ami bő tartalékot is jelentett. Villa-

mos erőművünk most már saját nagy villamos energia-szükségletünk mellett esztergommegyei 
bányászatunknak, a nyergesújfalusi cementgyárnak és a környező községeknek szolgáltatott 
villamos energiát. Nagyméretű munkásuszoda és egy nagyobbarányú modern tisztviselői ka-

szinóépület egészítette ki befektetéseinket. 

Minthogy frankértékre szóló elsőbbségi kötvényeink már túlbőséges tartalékkal ren-

delkeztek az e célra szolgáló tartalékszámlán, az 1923. április 28-i közgyűlés elhatározta, 
hogy ezen tartalékból 435,600.000 koronát Részvénytőke-Számlánkra átutal, ezzel a nevezett 

számlát 484,000.000 koronára és 200 korona névértékű részvényeinket egyenként 2000 koro-

na névértékre felemeli, egyben Rendkívüli Tartalékalap-Számlát létesít. E művelet az inflációs 
helyzet szükségszerű követelménye volt.  

Az 1923-i üzletév a széntermelésnek ismét 15 %-os emelkedését tünteti fel. A szénforgalom 
még mindig kötött; a kormány 1924. március 15-én feloszlatta az Országos Szénbizottságot, 
azonban a szénárak megállapítása továbbra is az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság 
hatáskörében maradt és így a szén hatodfél évvel a háború befejezése után még nem volt sza-

bad forgalom tárgya…  

A háborús időkben, tekintettel az élelmezés nagy nehézségeire, munkásaink keresetük túlnyo-

mó részét természetben: élelmiszerekben és ruházatban kapták, jóval beszerzési árainkon alul. 
Ezt a kényszerű háborús bérrendszert 1924 elején megszüntettük és bányatelepeinken vissza-

állítottuk a készpénzben való bérfizetési rendszert.  

A normális bérrendszer visszaállítása előnyösen befolyásolta a széntermelést. A pénzérték 

folytonos süllyedése ellenére összes üzemágainkat fejlesztettük, beruházásainkat folytattuk. 
Berendezéseink tökéletesítésének eredménye volt, hogy a vájár békebeli teljesítményének már 
kb. 93 %-át érte el… 

Nagyméretű földalatti szivattyútelepeinkkel, nagyteljesítményű, új vízhűtőtornyainkkal 
és egyéb célszerű berendezéseinkkel mind földfeletti, mind szintalatti üzemeinket tökéletesítet-

tük. A benzines biztonsági lámpák helyett villamos akkumulátoros bányalámpákat vezettünk 
be. Tatatóváros távvezetéki villamos energia-ellátását elvállaltuk. 

Az 1924 tavaszán kitört, öt-hétig elhúzódott országos bányászsztrájk termelésünket 
erősen hátráltatta. A sztrájk leküzdése után Tatabánya kipótolta a visszamaradás javarészét. 
Ez év utolsó hónapjaiban a bánya napi termelése már elérte a 700 vagónt, a békeidők csúcs-

teljesítményét. – Az üzemek és a lakótelepek nagyvonalú fejlesztését folytattuk.  

 Ez évben az infláció már oly mérvet öltött, hogy mérlegbeli számadatainkat teljesen eltorzí-
totta.  

                                                           
3
 A kézi munkaerő hiányának pótlására a MÁK Rt minden bányaüzemében folytatódtak a gépesítési kísérletek.  

Sűrítettlevegő hajtású gépeket helyeztek üzembe, melyek rázócsatornák (rázócsúszda)-, fúrókalapácsok- és rése-

lőgépek. Ezek nagy számban léptek üzembe. A szén tárolásáról is gondoskodtak, a szénosztályozók mellett szén-

silókat építettek. Az időközben aránytalanul megdrágult bányafát betonácsolatokkal igyekeztek pótolni. Erre a 
vállalat cementgyárai biztos alapot szolgáltattak. 
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1925. február elején munkásainktól a munkahelyen való felváltást, ezzel tehát a béke-

beli 8 órás munkaidő teljes visszaállítását kívántuk. E követelésünk heves sztrájkot váltott ki, 
mely, sajnos, február 3-tól április 14-ig, tehát 10 hétig tartott és 3 millió métermázsa4

 szén 
kiesését okozta. A mozgalom lezajlása után a teljes rend és munkafegyelem visszatért telepe-

inkre. Altisztjeink nem csatlakoztak a sztrájkhoz, rendzavarás nem történt. A munkásság be-

látta, hogy saját érdekeit szolgálja a legjobban, midőn a békebeli rendhez visszatér.  

A gazdasági konjunktúra általános hanyatlása, a gyáripar és a MÁV szénfogyasztásának visz-

szaesése huzamosan gátolta a fejlődést. E körülmények, továbbá a bányamunkások említett 
sztrájkja igen érzékenyen csökkentették a széntermelést...  

Társulatunk 1925. január 1-re a 7000/1925. P. M. számú rendelet alapján a kereske-

dői mérlegvalódiság helyreállításának céljára újértékelésű megnyitó mérleget készített, me-

lyet az 1926. április 30-án megtartott közgyűlés megállapított és jóváhagyott. Vagyontárgya-

ink újértékelését pengőben a leggondosabb, szakszerű becslésekkel végeztük. A mérleg ered-

ményeként kitűnt, hogy társulatunk 1925. január 1-én P 72,600.000.– tiszta vagyonnal ren-

delkezett, tehát 242.000 darab részvényünkre egyenként P 300.– tiszta vagyon esett. Ehhez 

képest 242.000 darab részvényünket egyenként 200 pengőre felértékeltük, a Részvénytőke-

Számlára 48,400.000 pengőt írtunk, továbbá a Tőketartalék-Számlára részvényenkint 100 
pengőt, összesen tehát 242.000 db. részvény után 24,200.000 pengőt fordítottunk. Óvatos 
pénzügyi politikánkkal sikerült a társulat vagyonát e nehéz időkön átmenteni, sőt gyarapítani.  

Az 1926. üzletév már 3 1/3 millió métermázsával5
 emelte a széntermelést, főleg az an-

gol szénbányászok hathónapos sztrájkja nyomán keletkezett rendkívüli európai szénkonjunk-

túra hatása alatt. Az angol szén teljes kimaradása lehetővé tette a magyar szenek kivitelét 
távoli országokba is és ezen kivitel jelentősen hozzájárult a hazai  termelés időleges fellendí-
téséhez. Tatai szenünknek ez időben jó vevője volt különösen Olaszország, azonban állandó 
piacunk nem maradhatott a túlmagas szállítási költségek következtében. – A gyermekvédelmet 
munkásaink gyermekeinek ingyenes nyaraltatásával, a telepen megnyitott anya- és csecsemő-
védő intézettel, ingyentej-akcióval sikeresen folytattuk.  

Az 1925. évi XXXIV. t.-c. alapján a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium közzétette a 
bányamunkások nyugbérbiztosításáról szóló rendeletet, mely 1927. január 1-én lépett életbe. 
E biztosítás a széntermelés költségeit jelentősen terheli. — A Hazai Szénbányászatot Fejlesztő 
Alapunk kamatait a hazai bányászat körébe vágó szakmunka jutalmazására fordítjuk. A mun-

kabéreket a kedvezőtlen konjunktúrában sem csökkentettük, amivel sikerült telepeinken a nyu-

galmas munkamenetet megteremtenünk. Alkalmazottaink nyugdíj járandóságát vagyonunk 
átmentése arányában, tehát teljesen valorizálva kell fizetnünk az 1926. évi XVI. t.-c. értelmé-
ben.  

Elégséges tartalékfedezet hiányában szükségesnek mutatkozott alkalmazottaink 1901-ben ala-

pított nyugdíjintézetét két ízben 1–1 millió pengős rendkívüli juttatással erősíteni.  

Az 1927. évben a gazdasági élet terén javulás jelentkezett, az építkezés megélénkült, a 
szénkereslet fellendült. Az előző év széntermelésében az angol bányász - sztrájk által előidé-

                                                           
4
 300 000 tonna. 

5
 333 000 tonna. 
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zett rendkívüli szállítás is bennfoglaltatott, ezért nem mutathatott fel az 1927. év az előzővel 
szemben emelkedést, bár a belföldi fogyasztás növekedett.  

A földtulajdonosokat megillető bányabért a 760/1921. M. E. sz. kormányrendelet a 
szén mindenkori átlagárának másfél százalékában állapította volt meg. Ezen kivételes rendel-

kezést az 1927. január 30-i 762/1927. M. E. sz. rendelet hatályon kívül helyezte, a terrágiumot 
most már az aranyfilléres alapon kell fizetnünk. A felemelés drágító tényezőként hatott.   

Örök áron megvásároltuk a szomszédos nagynémetegyházai széntelepeket, melyek összefüg-

genek tatabányai szénvagyonunkkal.   

A bányatelepeinken fennálló társpénztárak nyugbérágazata az 1925. évi XXXIV. t.-c. értelmé-
ben 1927. január 1-én beolvadt az Országos Társadalombiztosító Intézet 
bányanyugbérbiztosítási ágazatába… 

 A XII. lejtősakna berendezése, elektromos hajtású rázócsúzdák és elektromos réselési 
kísérletek, iszapvezetékhálózatunk kiépítése és végül a bauxitcementgyár építése merítette ki 
munkatervünket. A Magyar Dunántúli Villamossági R.T. tatai égőpalánkkal végzett sikeres 
kísérletek után Bánhida község területén építette fel nagyszabású villamos energiafejlesztő 
telepét, hazánk egyik legnagyobb villamos erőművét. Palaszenünk ezzel igen jelentős új fo-

gyasztót nyert. 

Alkalmazottaink nyugdíjintézetének Kossuth Lajos-téri bérpalotája felépült, de az épít-
kezés drágasága túlkiadást okozott. Ennek fedezésére, és hogy tisztviselőink nyugdíját fokoza-

tosan a békebeli színvonalra emelhessük, az évi nyereségből 1 millió pengőt utaltunk át a 
nyugdíjintézetnek.  

Az 1928. év nem hozhatott számottevő változást, a trianoni határok között és a szom-

szédállamok elzárkózottsága mellett a gazdasági megerősödés nem következhetett be. Hogy 
ennek ellenére mégis 1.2 millió métermázsával6

 emelkedhetett termelésünk, azt a hazai ipar 
pártolását célzó, korszerű kormányintézkedések segítették elő.  

Az 1929. január 1-én életbelépett 1928. évi XL. t.-c. értelmében társulati nyugdíjinté-
zetünknek elismert vállalati nyugdíjpénztár jellegével való fenntartását határoztuk el közgyű-
lésünk hozzájárulásával és nyugdíjintézeti alapszabályainkat ehhez igazodóan módosítottuk. 
A nyugdíjintézet mindenkori vagyonának évi 6 %-os kamatoztatását szavatoltuk mindaddig, 
míg az intézmény matematikai mérlege évi 4 %-os hozadék alapulvétele mellett egyensúlyba 
nem kerül.  

 Társulatunk szén vagyonát a Nagynémetegyházával szomszédos csordakúti szénjogok megvá-
sárlásával gyarapítottuk…7

  

Villamosítási érdekeltségeinket jelentősen kiterjesztettük. Vízemelő berendezéseinket, szivaty-

tyútelepeinket bővítettük...  Kísérleti telepet létesítettünk a tatai szén feldolgozásának, a szén-

lepárlásnak bevezetésére.  

A hazai gyáripar életképességét igazolta, hogy a világpiaci viszonyok súlyosbodása ellenére 
1929-ben széntermékeink fogyasztása további számottevő emelkedést ért el.  
                                                           
6
 120 000 tonna 

7
 Ugye milyen ismerős nevek! Az 1970-es évek „eocén” programjánál is találkozunk velük!  
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Ez időben az építkezési ipar terén hanyatlás mutatkozott és következésképpen a cementfo-

gyasztás csökkent, azonban széntermelésünk 1.3 millió métermázsával emelkedett és brikett-
termelésünk az előző évinek csaknem kétszeresét érte el.  

Villamosítási érdekeltségünket tovább terjesztettük. Felsőgallai Újtelepünkön római katolikus 
templomot emeltünk, ottani iskolaépületeinket és a munkáskaszinót bővítettük. A Magyar Du-

nántúli Villamossági R.T. palaszénnel való ellátására nagyobbszabású palatörő-, keverő- és 
mérlegelő-berendezést építettünk. 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1930. augusztus 28-án meg-

látogatta tatabányai üzemeinket, megtekintette munkásjóléti intézményeinket és legmagasabb 

elismerését fejezte ki…”8
 

 

A borsodi szénmedence MÁK Rt érdekeltségeiről a következőket írják ezen időszakban: 

 

 „… 1910. augusztus 1-én Királd, Sajószentpéter és Rudolftelep bányáinkat a Kazinci 
Kőszénbánya Részvénytársasággal Borsodi Szénbányák Részvénytársasága cég alatt külön 
részvénytársasággá egyesítettük. Ezzel borsodmegyei bányáink közös szervezetet nyertek; a 
vezetést magunknak tartottuk fenn.  

A trianoni természetellenes országhatár elvágta a borsodi bányákat fogyasztóterületük 
javarészétől, a háborús konjunktúra szülötteinek, a kis bányáknak éles versenye az eladási 
árakat rendkívül mélyre, a termelési költségek színvonala alá süllyesztette, a gyenge üzlet-

eredmény a szükséges értékleírásokat és tartalékolásokat sem fedezte már.  

Az eredményesen dolgozó barcikai erőmű gazdaságos villamos energia-szolgáltatása 
olcsóbbá tette a termelést, amihez hozzájárult a sajókazai szén árusításának szerény haszna 
is… 

  A sajóvelezdi gazdag szénvonulatban újabban megejtett fúrások és feltárások, megfe-

lelő új beruházások mellett, jobb jövő ígéretével biztatnak. Az eladásban mutatkozott visszás-

ságok megszüntetésére a Borsodi Szénbányák R.-T.  

1926-ban Borsod megye több bányavállalatával együtt közös eladási irodát létesített Szénáru-

sító R.-T. néven. 1925 óta a kazinci telep termelése szünetel.  

Esztergommegyei és borsodi bányászataink sok évtizedes, nehéz küzdelmei is bizonyítják, 
hogy a bányaművelés még tekintélyes szénvagyon birtokában is kockázatos vállalkozás és 
nem mindig kíséri szerencse a bátor vállalkozót…”9

 

 

A következő táblázatok a termelésről és számos egyéb dologról is eligazítanak bennünket. 
Látszanak a jelentős melléktevékenységek is, melyek a bányászaton túl is tetemes bevételek 
hoztak a társaságnak. 
                                                           
8
 A Magyar Általános Kőszénbánya Rt 50 éve. 

9
 A Magyar Általános Kőszénbánya Rt 50 éve. (A későbbiekben a MÁK Rt kifejti, hogy ezt inkább az Eszter-

gom megyei bányászatra kell vonatkoztatni, Dorog, Ebszőny… mintsem a borsodira.) 
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Ezek után tekintsük át a MÁK RT melléküzemágait is! 

 Brikettgyártás (1901)  
Már tatai bányászatunk első éveiben itthon és a külföldön folytatott alapos kísérletek-

kel megállapítottuk, hogy tatai dara- és porszenünket magas hőértékű kötőanyag hoz-

záadásával briketté sajtolva, a legelőnyösebben értékesíthetjük. Kitűnő hőértékű, 
könnyen kezelhető, nem porlékony tüzelőanyag a brikett; üzemek, mezőgazdaságok, 
háztartások külföldön rég bevált népszerű tüzelőszere és hazánkban a külföldi szenek 
pótlására a legalkalmasabb. Első brikettgyárunkat tojásbrikett gyártására  

1901-ben létesítettük; a brikettgyártásnak az évek folyamán különféle akadályokkal 
kellett megküzdenie – dara- és porszén hiányával, külföldi kötőanyag kimaradásával –
, úgyhogy az 1917–1921. években a gyártás teljesen szünetelt. Viszont a külföldi szén 
gyakori kimaradása fellendítette a brikett használatát.10

  

 Mész, mészkő, mészhydrát (1904).  
Esztergomi bányászatunk ebszőnyi telepén mészégetés már 1898-ban folyt. Az 1903-

ban felmerült technikai nehézségek folytán a mésztermelés súlypontját Felsőgallára 
helyeztük át, hol a Keselőhegyen nagymennyiségű elsőrendű mészkővel rendelkezünk. 
A felsőgallai mésztelep 1904-ben kezdte meg működését, évről-évre fokozatosan bő-
vült, 1906-ban már öt körkemence termelt napi 50 vagón meszet. A régi, kezdetleges 
mészkemencék helyébe 1907-ben évi 700.000 métermázsa mész termelésére alkalmas, 
legújabb szerkezetű körkemencéket építettünk. Mésztermékeink eladásával 1925 óta a 
Mész- és Műhabarcsárusító B.-T. foglalkozik. A felsőgallai mésztelep teljesítőképessé-
ge a kedvezőbb építkezési konjunktúra éveiben, midőn a kormány építkezési akciója is 
fellendítően hatott, ki lévén használva, új mésztelep létesítését határoztuk el a Miskolc 
közelében levő Hejőcsabán. A hejőcsabai mésztelep 1914-ben került üzembe, mész-

                                                           
10

 Brikettgyárukat majd 1932-ben az eddiginek csaknem ötszörösére kibővítik. Hét tojás- és egy téglaprés ered-

ményesen dolgozik, napi 2200 tonna teljesítőképességgel. 
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terméke a Felvidék mészszükségletét látta el. Felsőgallán a mészhulladék értékesítése 
céljából modern rendszerű mészhydrátgyárat építettünk, mely 1918-ban kezdte meg 

üzemét. 1925-ben megvásároltuk a Szilvásváradi Mészművek R.-T.-ot és 1934-ben be-

olvasztottuk a társulatba.  

 Portlandcement- és bauxitcementgyár (1912 és 1928).  
A felsőgallai Keselőhegy gazdag mészkőrétegei cementgyár építésének eszméjét is 
megérlelték. A rendelkezésre álló mészkőből és márgából laboratóriumi kísérletek út-

ján előállított cement kiválónak bizonyult. 1911. július 15-én megkezdtük Felsőgallán 
a portlandcementgyár építését. A gyár 1912. július 15-én megkezdte üzemét, a port-

landcement szállítása szeptember első felében megindult és rendkívül kiváló, fölényes 
minőségével gyorsan tért hódított. Haladéktalanul hozzáfogtunk a gyár kibővítéséhez; 
a második forgókemence 1913. július havában elkészült, ez év végén pedig megrendel-

tük a harmadik és negyedik forgókemencét, azonban a munkálatok a háborús késlelte-

tések miatt csak 1917 elején készültek el. A zsákhiány hordógyár építését tette szüksé-
gessé; a hordógyártáshoz fel lehetett használni a szénbányából visszanyert bányafát. 
Az összeomlás után, főleg a szénhiány miatt, a termelés jelentékenyen csökkent. A ce-

mentnek külföldre való szállítását 1918 végén indíthattuk meg. A cementgyár csak az 
Országos Szénbizottságtól engedélyezett szénmennyiség arányában volt foglalkoztat-

ható. A cementkereslet élénkült, de a külföldről rendelt papírzsákok szállítását nehé-
zségek gátolták, ezért 1921-ben berendezkedtünk papírzsákok előállítására.  

Érdekkörünkbe vontuk az 1872-ben alakult Nyergesújfalusi Cementgyár R.-T.-ot, majd 

pedig a Beremendi Portlandcement- és Mészművek R.-T.-ot. Már évek óta kísérleteket 
végeztettünk bauxit cement gyártására. A bauxit a külföldi tapasztalatok szerint alkal-

mas gyorsan kötő, rendkívüli szilárdságú, út- és vízépítésre különösen megfelelő érté-
kes cement előállítására. Ezért 1926-ban megvásároltuk a Tapolcai Bánya R.-T. va-

lamennyi részvényét és 1927-ben jelentős részesedést vállaltunk a Bauxit Trust R.-T. 

tőkeemelésében. A felsőgallai cementgyár termelőképességét egy új, ötödik, „Unax"-

rendszerű kemence felszerelése lényegesen megnövelte. A felsőgallai 
bauxitcementgyár üzeme 1928. május 16-án indult meg és „Citadur" védjegyű kitűnő 
terméke bel- és külföldön kedvező piacot talált. A beremendi és nyergesúj falusi ce-

mentgyárak és a szilvásváradi mészművek külön vállalatok alakjában való fenntartása 
már célszerűtlennek mutatkozott, a gazdaságosabb üzemvitel érdekében tehát e három 
vállalatot 1934-ben beolvasztottuk társulatunkba.  

 Karbidgyár (1921).  
E gyárunk 1921 óta van üzemben, elsőrangú karbidterméke a bányászatnak egyik leg-

fontosabb világítóanyaga.11
  

 Szénlepárlótelep (1929).  
A tatai szén összetételénél fogva igen alkalmas a vegyi feldolgozásra. Ezirányú kísér-

leteink korábbi időkre nyúlnak vissza. Az egyelőre napi 600 métermázsa szén feldolgo-

                                                           
11

 1938-ban modern, igen jelentékeny teljesítőképességű új karbidgyárat építenek. Ezzel kapcsolatban lehetővé 
vált, hogy 1938-ban, hazánkban elsőként, ferroszilicium gyártását is végezzenek. Ez az acélgyártás egyik fontos 
kelléke. 
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zására épült szénlepárló telepünk 1929-ben üzembe került, a melléktermékül nyert kát-

rányt és olajat előnyösen értékesítjük, míg a lepárlásnál nyert magas hőértékű koksz-

ból gyártott diókokszbrikett mindenképpen alkalmas a külföldi szén és a koksz pótlásá-
ra.  

 Villamos energiaszolgáltatás.  
Tatabányai erőművünk kazánházaiban mechanikai tüzelőberendezések segélyével gaz-

daságosan tüzeljük el hulladék- és palásszenünket. Az ebből nyert gőz összesen 43.000 
kW teljesítményű modern gőzturbinákat hajt, melyek a nagykiterjedésű telep minden 

erőszükségletén kívül ellátják villamos árammal, 30 kilométeres távvezetéken keresz-

tül, esztergommegyei bányászatunkat és sokszáz kilométeres távolságokra továbbítják 
a villamos energiát. Az évmilliók előtt a Napból Földünkre sugárzott, szénné változott 
napfény ily módon villamos energiává átváltoztatva szolgálja a termelő munkát. Vil-
lamos energia-szolgáltatásunk fogyasztóköre évről-évre terjed; alább közöljük mosta-

ni villamos érdekeltségeink, illetőleg elektromossági nagyfogyasztóink névsorát, mely-

ből kitűnik, hogy minden égtáj irányában áramlik központi erőművünk villamos ener-

giája. Ma már az iparon és a háztartásokon kívül a mezőgazdaság is állandó fogyasz-

tója a Tatabányáról szolgáltatott villamos erőnek és biztató jelenség az az érdeklődés, 
mely a falu népénél is a villamos energia használatának elterjedésében megnyilvánul. 
Bányaüzemünk történetében beszámoltunk a fejlődéssel kapcsolatosan központi villa-

mos erőművünk fokozatos, nagymérvű fejlesztéséről és mai magas színvonaláról. Mint 
villamos energia-szolgáltatási adataink mutatják, az ország villamosításában, illetve 
energiaellátásában mind jelentősebb mérvben veszünk részt. 12

 

 Aluminiumgyár13
  

 Mező- és erdőgazdaság (1914).  
Tatabánya tőszomszédságában fekvő szári mezőgazdasági üzemeinket az első világhá-
ború tartama alatt főleg munkásságunk élelmezésének megkönnyítése céljából vásá-
roltuk meg. A kb. 6 600 magyar hold kiterjedésű síkvölgyi erdőbirtok kitermelhető fa-

állományát letaroltuk és az így nyert területet újra erdősítettük. 1921-ben a fácán kerti 

gazdaságot haszonbérbe vettük és ott állattenyésztést, sertés-, birka-, lótenyésztést, 
méhészetet és haltenyésztést folytattunk. E haszonbérletet 1925-ben megszüntettük, a 
szári gazdaságot pedig 1929 tavaszán eladtuk. Ugyancsak Tatabánya szomszédságá-
ban levő körtvélyesi gazdaságunkon állattenyésztést folytatunk, mely elsősorban a 
munkásháztartások tejellátását szolgálja. 

 Esztergommegyei bányászatunk (1898).  
Az esztergommegyei dorog-tokodi és ebszőnyi bányákat a Trifaili Kőszénbánya R.-T.-

tól 1898. január 25-én részvénykibocsátási tranzakcióval kapcsolatban megvásárol-

tuk. Súlyos bányászati nehézségek, a dorogi „A"-aknában veszélyes vízbetörések gá-
tolták az üzemet. Ezért e bányászat termelése rapszodikus változásokat mutat és nem 

                                                           
12

 Az 1941. évben már 161 042 190 kilowattóra energiát termelnek.. 
13

 1940-ben legújabb, nagyszabású műszaki alkotása a MÁK Rt-nek az alumíniumgyártás. A felsőgallai alumíni-

umgyár. alapos előtanulmányokkal, igen tekintélyes összegű befektetéssel épült fel, modern gyárként, hogy a 
békében és háborúban egyaránt nagyfontosságú, fémet, a bauxitból nyert timföldből gazdaságosan előállítsa. A 
későbbiekben is folyt a gyár további, nagyarányú bővítése.  
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fejlődhetett nagyobb arányokban. A Tatabányáról Tokodra vezetett 30 kilométeres vil-
lamos távvezeték gazdaságosabbá tette az üzemeket, az új tokodi Altáró a tokodi és 
dorogi egész széntermelés szállítását megkönnyítette. Az ebszőnyi szénbánya a meg-

csappant szénkereslet folytán 1925-ben megszüntette üzemét. A dorogi bányamezőt 
1930 augusztus havában szokatlan arányú vízbetörés érte; az úszóhomokbetörést le-

küzdöttük.14
  

 

Nézzük ezek után a MÁK Rt ipari érdekeltségeit is. Ez által teljesedik ki, hogy a néhány évti-
zed alatt milyen fejlődést értek el és nem véletlenül vannak ott Európa 50 legnagyobb vállala-

ta között!  

 „Gránit" Porcellán- és Kőedényárugyár R.-T. (1926, majd 1936) 

Az 1922. évben történt alapításában résztvettünk és 1936-ban a többi alapítótól átvet-

tük azok érdekeltségét. Kispesti gyártelepe a kerámiai ipar mindenkori legújabb vív-

mányainak rendszeres igénybevételével van berendezve. Üzeme felöleli mindennemű 
háztartási és díszedények, étkezőkészletek, dísztárgyak, betegápolási és egészségügyi 
cikkek előállítását. Gyártmányai a legjobb hírű külföldi készítményekkel egyenlő érté-
kűeknek vannak elismerve, ami jelentékeny exportot is tett lehetővé, úgyszólván egész 
Európára, Észak- és Dél-Amerikára, Ázsiának közelkeleti területeire és Indiára, össze-

sen 36 országra terjedően. A most folyó háború természetszerűen legnagyobbrészt 
megszüntette a kiviteli lehetőségeket, ezzel szemben hazánk Trianonban elszakított te-

rületei egy részének örvendetes visszacsatolása új belföldi vevőkört hozott, amely a 
gyár jelentékenyen megnagyobbodott kapacitásának teljes kihasználását és a fokozott 
termelés elhelyezését változatlanul biztosítja.  

 Magyar Általános Útépítő R.-T. 

A Magyar Általános Hitelbank és társulatunk kooperációja nyomán az 1928. évben lé-
tesült, elsősorban betonburkolatú utak építésére és ezenfelül beton felhasználásával 
járó egyéb építkezések kivitelezésére. A vállalat már eddig is nagyszabású út- és híd-

építéseket, valamint szakmájába vágó egyéb munkákat végzett, a megbízó hatóságok, 
intézmények és a többi üzletfél teljes megelégedésére. A társaság a továbbiakban és 
különösen a békegazdálkodásra való áttérés idején az eddiginél is fokozottabb mérték-

ben fogja kivenni részét a hazai útépítés nemzetgazdaságilag annyira fontos nagy fe-

ladataiból.  

Eladási szervezeteik, akik e sokféle termék értékesítésével foglalkoznak:  

 Mész- és Műhabarcs-Árusító Rt, 1925 óta  
 Szénárusító Rt. (a borsodi szénmedence termékei számára) 1926 óta  
 Tatai Szén- és Brikettárusító Rt, 1934 óta  
 Bányaérdekeltségeink:  

o Borsodi Szénbányák Részvénytársasága 1910  
o Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt, 1918   

                                                           
14

 1940-ben az ebszőnyi külfejtést ismét megkezdték. E bányák kedvezőtlen természeti viszonyai nem tették 
lehetővé a jövedelmező fejlődést. 
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o Gróf Zichy Béla Úrkuti Bányaművek Rt, 1922   
o Tapolcai Bánya Rt, 1926  

o Bauxit Trust AG, Zürich,1927   
Ipari érdekeltségeik:  

 Beremendi Portlandcement- és Mészművek Rt, 1928 

 Nyergesújfalusi Cementgyár Rt, 1934 

 Szilvásváradi Mészművek Rt,1934 

 Gipswerke Schottwien - Semmering AG 

 Beocsini
15

 Cementgyári Unió Rt, 
 Hazai Mechanikai Palackgyár Rt, 1903   

 Ipari Robbanóanyag Rt, 1922   

 „Gránit" Porcellán- és Kőedényárugyár Rt, 1922   

 Magyar Általános Útépítő Rt, 1928   

 Lédeci16
 Bauxitcementgyár Rt, 1931   

 Friedrich Siemens - Művek Vasöntő és Hőtechnikai Gyár Rt, 1938   

 Villamos energia-nagyfogyasztóink és érdekeltségeink:  
o Tatabánya község, 1912   
o Tokod bányatelep, 1919  

o Felsőgalla község, 1921  

o Alsógalla község, 1923   

o Elektromos Áramszolgáltató Rt, 1923   

o Fejérvármegyei Villamossági Rt, 1927   

o Abonyi Műmalom és Villamos Művek Rt, 1929   

o Solti Villanytelep, 1929   

o Közüzemi és Községfejlesztő Rt, 1929   

o Dunaföldvár község, 1929   

o Pannonia Áramszolgáltató Rt, 1929   

o Békésmegyei Villamossági Rt, 1929   

o Dunapataji Villanytelep, 1930  

o Szabadszállási Villanytelep, 1930   

o Eger-Gyöngyösvidéki Villamossági Rt, 1930   

o Központi Gáz- és Villamossági Rt, 1931   

o Balatonvidéki Villamossági Rt, 1931   

o Mezőberény község, 1938  

o Komárommegyei villamosítás, 1938   

o Köröstarcsa község, 1941 

o Hódmezővásárhelyi Villamossági Rt 
 

                                                           
15

 Belcsény, község Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben. Szerémségben, a Duna jobb partján, 
Újvidéktől 16 km-re, délnyugatra, a Tarcal-hegység északi lejtőin fekszik. A településen a Tarcal hegységben 
található márgarétegnek, mint a cement ipar alapanyagának felhasználása céljából a 19. század végére több gyár 
is alakult (Redlich, Ohrenstein, Spitzer-féle). A hegységből kinyerhető márgát először Clark Ádám használta fel 
a Széchenyi lánchíd megépítéséhez, a híd építéséhez szükséges cementet a Dunán juttatták el Budapestre. 
16

 Lédec község Szlovákiában, a Trencséni kerületben, az Illavai járásban. 1890-ben felépült a cementgyár. 
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Ezt így végigolvasva a fejlődés nagy, sokrétű és átgondoltan egymásra épülő.  

Mindez hozza magával a technikai és pénzügyi fejlődést is és nem utolsó sorban a szociálpoli-
tikai intézményeket, intézkedéseket is. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter bányászata a háború és a forradalmak után,  

1921 – 1930. 
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„ Minél tovább élsz, annál több  

veszteséggel kell együtt élned.”1
 

 

1921. év. 

 

Az előző fejezetekben beszámoltunk a háború, az utána következő események és a tri-
anoni döntés tragikus hatásairól. Most csak emlékeztetők. 

Megemlítettük, hogy a korábbi bányászat 70 %-a a megcsonkított területen kívül került! Ilyen 
módon a feldolgozóipar nyersanyag nélkül maradt. 

A hazai szénre vonatkozóan sok mindent újra kellett gondolni és e módon az addig gyen-

gébbnek tartott szénterületek felértékelődtek. 

Az ország a teljes kifosztottság, megosztottság, a javak legalább kétharmadának elvesztésével, 
tetemes jóvátételi fizetési kötelezettséggel vág neki az életnek ismét. Nincs család a maradék 
országban, ahol ne gyászolnának hősi halottat. 

Ezen túl az ország ellenséges környezetben, új határok mentén új ellenséges érzelmű orszá-
gokkal van körülvéve, akiket antant „szövetségeseik” folyamatosan fegyvereznek fel… 
Csehszlovákiának, Romániának, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak egyenként nagyobb és 
erősebb hadereje van, mint nekünk… 

Az országcsonkítás előtti magyar területekről honfitársaink tízezrei menekülnek át és mivel 
minden javuk ott maradt, az egzisztenciálisakat is ide értve, ez a probléma is idezúdul. Évekig 
„vagonlakó” magyar embertársaknak, családoknak házakat kell építeni, munkát kell adni… 

A kolozsvári egyetem Szegedre települ, a selmeci bányászati-kohászati akadémia Sopronba… 
Óriási infláció, az addig erős korona, értéktelenedik, kormányválságok jönnek…  

Még az utolsó királyunk is itt kellemetlenkedik,
2
 mert szeretné a magyar trónt visszakapni… 

 Az előző fejezetben a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt háború utáni dolgait nagy-

jából 1920-ig vázoltuk. Ebből is kiderültek dolgok. Nézzük most már a sajószentpéteri szén-

bányászatot ismét! 

                                              
1
 Belinda Alexandra 

2
 IV. (Boldog) Károly (teljes nevén: Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich; Persenbeug, 

Ausztria, 1887. augusztus 17. – Funchal, Madeira szigete, 1922. április 1.) osztrák főherceg, a Habsburg–
Lotaringiai-ház utolsó uralkodója, 1916 és 1918 között I. Károly néven az Osztrák Császárság utolsó császára és 
IV. Károly néven az utolsó magyar király. Kétévi uralkodása után Ausztriát és Magyarországot köztársasággá 
kiáltották ki. Nem mondott le, de az új államformát elfogadta, mely az eckartsaui nyilatkozatban olvasható. 
1921-ben két alkalommal is megpróbált visszatérni a magyar trónra, sikertelenül. IV. Károly magyar király ural-

kodói jogait végérvényesen csak az 1921. évi XLVII. törvénycikk szüntette meg, amelyet 1921. november 6-án 
hirdettek k. Saját hazája és népe, az osztrákok, még érdekesebben bántak vele! 1918. november 11-én kísérteties 

csönd telepedett a schönbrunni kastélyra: az őrszemélyzet nagy része már elvonult. IV. Károly, az utolsó Habs-

burg uralkodó aláírta a nyilatkozatot, miszerint lemond a trónról, és elismeri Ausztria jövőbeni államformáját. 
Másnap kikiáltották a köztársaságot, és hamarosan kiadták a Habsburg-törvényt (1919. ápr. 3.), ami megfosztotta 
a család tagjait címüktől, jogaitól, vagyonuktól, és kitiltotta őket Ausztria területéről. A visszatérést csak akkor 
engedélyezték, ha az illető lemondó nyilatkozatot tesz, miszerint nem tart igényt a trónra. A család teljes vagyo-

nát az állam javára elkobozták. 
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Az I. akna („Újakna”) 1914. február 4-re lett kész. A lejtősakna helye igen szerencsés 
volt, benne alig volt víz, az innen kihajtott vágatok eleinte alig igényeltek fenntartási munká-
kat. 

1917-től pedig már a sajószentpéteri bányászat új központja, „Újtelep”, „Újakna”.  

Az osztályozás és szénfogadás a nagyvasúti iparvágánnyal is felszerelt, volt Alfréd-aknai ra-

kodó maradt.  

Végig termeli a háborús éveket, az utána következő zavaros időket, egészen majd 1934-ig. 

Ekkorra merül ki az a szénmező, amit az I. aknáról gazdaságosan lehet lefejteni.  

Gyakorlatilag 1916-tól mélyül a II. akna. Korábbi fejezetben bemutattuk, hogy ugyanazon a 
bányatelepen, egymástól nem messze, de más irányban létesültek. A II. akna a háború alatt 
lemélyült, de igazából a széntelep déli, délnyugati, nyugati részeit akarták innen fejteni. Rész-

ben a zavaros idők, a pénzhiány, a munkáshiány, a szén iránti változó kereslet miatt csak majd 
az 1920-as években lép be igazán a termelésbe. 1934-ig az I. aknával párhuzamosan üzemel, 
majd aztán már 1965-ig önállóan. 

Az I. aknáról a már vázlatokon bemutatott, keleti és déli területeket fejtették.  

 

„… A sajókápolnai határban levő I. sz. lejtősaknából kitermelt barnaszén, a II., vagy 
Alfréd-telep szene, közepes minőségű barnaszén. Színe, karca barna, darabosan törő. Meddő 
beágyazás nincs benne. A termelt szén szemnagyság szerint a következőképen oszlik meg: 
1900-ban Déry szerint a darabos szén az egész termelésnek 30-40 %-át tette. Elszner Ágoston 
bányaigazgató úr közlése szerint az utóbbi időben az osztályozás a következő eredménnyel 
járt: darabos szén 47 %, rostált aknaszén 28 %, dió II. 10 %, dara 15 %. 

 A szén raktározhatóságára vonatkozólag Elszner3
 bányaigazgató úr a következőket közölte: 

„Szenünknek télen állandó időjárás mellett hosszabb ideig változatlan a halmazállapota, az 
időjárás változásával azonban megváltozik; naptól, esőtői, széltől mentes helyen (pincében) 
hosszabb ideig raktározható.”  

A szén hosszú sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad vissza…a szén fűtőértéke 
3564 és 4333 kalória között ingadozik. Kalecsinszky két elemzést közölt; az egyik a felső, vagy 
Erzsébet-telepre vonatkozik, eszerint ez a szén 4290 kalóriás, a másik, a II., vagy Alfréd-

telepre vonatkozik, amely 4212 kalóriás. Papp K. is közöl egy elemzést, de annak felemlítése 
nélkül, hogy az melyik telep szenére vonatkozik. Szerinte a sajószentpéteri szenek fűtőértéke 
3500 – 4000 kalória…”4

 

 

A II. aknáról pedig dél – délnyugat - nyugat felé vették az irányt. 

 

                                              
3
 Minden bizonnyal Elszner Ágoston okleveles bányamérnök, aki 1923-24-ben a Rudolftelepi bányát irányítja. 

1924 után nevével már a sajószentpéteri, sajólászlófalvi bányákkal kapcsolatban találjuk. Névmagyarosítása után 
Szepesházy Ágoston. 
4
 Dr Schréter Zoltán 
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„… A II. sz. lejtősakna az I. sz. lejtősaknával szemben Ny-on kb. 140 m-nyire nyílik. A 
lejtősakna 16°-os dőléssel NyDNy-i irányban 123 m hosszban halad lefelé. A külszín alatt kb. 
40 m mélységben rájutva a széntelepre, vízszintesen Ny-i irányban tervezik a főkeresztvágat 
kihajtását egészen a birtokhatárig azzal a céllal, hogy lehetőleg az elvetett teleprészek alatt 
haladva el, az egyes széntáblák lefejtését siklók segélyével könnyű szerrel végrehajtani lehet-

séges legyen. A főkeresztvágat tengelyében mélyített fúrólyukak ezt mindenesetre igen való-
színűvé is teszik. A fúrólyukak tanúsága szerint az Alfréd-telep a külszín alatt átlag 40-50 m 

mélységben fekhetik. Az említett nagy, DNy felé azonban kisebbedő vetődéstől ÉNy-ra eső 
széntáblák lefejtése lesz a II. sz. lejtősakna feladata. 

Felemlítem itt, hogy a II. sz. lejtősakna a főkeresztvágat kihajtásakor a 3. széntáblában, a 
vetőn való áthaladás után, a széntelep fekvőjében, kb. 4-5 m-re folyós homokot tártak fel, 
amely kb. 30 m hosszban eliszapolta a vágatot; kb. 60 m3

 anyag került ekkor ki. Szűrőgáttal 
való elgátolás után a keresztvágatot továbbhajtották…”5

  

 

 

  

Egy kirohanás a magyar sajtóban a bányákat uraló „szerencselovagok”, a nemtörő-
döm földtulajdonosok és nem utolsó sorban a „Galíciából bevándorolt” új bányatulajdono-

sokra, akik személyében viszont a cikk egyértelműen a zsidókra utal… Mindez természetesen 
Sajószentpétert is érinti és nevesítve is van! 

 

„ Milliókat rabolnak az idegenek a sajóvölgyi szénbányákból  

Harmincezer korona egy waggon földes szénpor  
                                              
5
 Dr Schréter Zoltán 



Sajószentpéter szénbányászata 18. Sajószentpéter I. és II. akna, 1921-1930 

 

5 

Makó, március 9.  

A Sajó völgyében már a háború előtt is állandóan folytak a kutató munkálatok újabb 
széntelepek megnyitására. A háború előtt 6 – 8 nagy bánya volt üzemben a Sajó mentén. Ezek 
azonban nem gyarapodtak, hanem a forradalmak óta a közvetlen szomszédságukban 
gombamódra szaporodtak el az apró, úgynevezett rablóbányák. Az utolsó másfél esztendő 
alatt több mint száz kis bányát nyitottak meg idegenből bevetődött szerencselovagok, akik a 
hanyag patópáloktól potom áron bérelték ki a kincseket rejtő földterületeket.  

A törpebányák galiciából bevándorolt tulajdonosai két-három munkással aknázgatnak, s a 

minden szakértelem nélkül kitermelt földes széntörmeléket, mely alig használható, 30 – 40 

ezer koronáért árusítják ügynökeik által. A legutóbbi két esztendő alatt több millió koronát 
harácsoltak össze.  

Jellemző a magyar földesurakra, hogy amíg az idegen tőke, az idegen vállalkozó fölhízik a 

magyar föld kincsein, addig ők úri nemtörődömséggel szemlélik a kincseknek idegenbe való 
vándorlását. Az egyik borsodi földbirtokos évi húszezer korona bérösszegért évi 3 milliós jö-
vedelmet dobott el magától. A másik bérbeadta földjét és bányajogát négyezer koronáért egy 
sajószentpéteri szatócsnak, s ma szolgabírói fizetésből nyomorog, míg a szatócs tíz millión 
felül szerzett már.”6

 

 

E cikk kapcsán is érdemes itt megállni és elgondolkodni! Annál is inkább, mivel e 
kérdésnek messze ágazó és súlyos vonatkozásai vannak, sőt lesznek! Kétségtelen, hogy a bor-

sodi, a sajószentpéteri és környéki szénbányászat esetében is sok olyan tény van, ami zsidó 
tulajdonosokra és alkalmazottakra vonatkozik. Mint az élet minden területén itt, köztük is 
vannak természetesen, mindenféle emberek. Hosszútávon gondolkodó bányatulajdonosok és 
befektetők, illetve a tényleges „szerencselovagok”, akik gyorsan szeretnének gazdagodni, 
felelősség nélkül… Majd rámutatunk a későbbiekben, hogy magában a Magyar Általános 
Kőszénbánya Rt és a Borsodi Szénbányák Rt felső vezetésében és tulajdonosi körében is szép 
számmal akadnak zsidók. 

Az, hogy valaki, valamiféle üzletbe pénzt fektet be és annak hasznait élvezni akarja, ezzel 

együtt természetesen viselnie kell az ezzel járó terheket is. Akkor van gond, ha a terhek vise-

lésének kötelezettségét valaki nem teszi, vagy azt súlyosan másra hárítja át. Ezt több féle mó-
don is megteheti. Nem fizeti tisztességesen a munkásait, nem gondoskodik a megfelelő bá-
nyabiztonságról, a gyenge minőségű szenét áron felül próbálja értékesíteni, elvtelen és tör-

vénytelen üzletpolitikát folytat… 

E kérdéskört azonban érdemes egy kicsit jelentősebben körbejárni, mert, ha valaki kicsit is 
behatóbban foglalkozik az üggyel, akkor bizony rá kell jönnie, hogy Sajószentpéter e szem-

pontból egy jelentős zsidó népességgel bíró település ez időben. E kérdéssel egy önálló feje-

zetben is foglalkozunk, szigorúan a tények mentén és sajnálatos módon majd sok furcsa do-

loggal találkozunk! 

                                              
6
 Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) január-március • 1-68. szám1921-03-10 / 52. szám 
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Nem tudunk a továbbiakban sem eltekinteni a sajószentpéteri bányák helyzetének 
elemzésénél a korszak, a MÁK Rt, a Borsodi Szénbányák Rt dolgainak, tevékenységeinek át-

tekintésétől, mert ezek alapjaiban határoznak meg mindent. Ráadásul jórészt csak ezeknek a 
mentén igazodhatunk el – más források hiányában – a sajószentpéteri bányaügyekben is. 

 

Sajószentpétert és az itteni szénbányászatot az a megtiszteltetés érte, hogy a helyi 

szervezet soros ülését itt tartották meg. 

 

„ Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod - gömöri Osztályá-
nak rendes ülése Sajószentpéteren 1921. évi május hó 8-án.  

Jelen voltak: Gyürky Gyula elnök, Rösch Frigyes alelnök, Ábel Gyula, Elszner Ágoston, Fa-

ragó Gyula, Törék László, Quirin József, Dr. Quirin Leo, Holzmann Gusztáv jegyzőkönyvve-

zető, választmányi tagok, Bedő Zoltán, Ébert Rezső, Fábry Zsigmond. Gunda Rezső, Graul 
Róbert, Hagen Alfréd, Hoznék Gyula, Hosztják Albert, Hoensch Gusztáv, Hritz Kálmán, Husz 

Jenő, Kollin Fiilöp, Krausz Sándor, Dr. Kárpáti Jenő, Kellner Béla, Knienieder Nándor, 
Láng Gusztáv, Láng Miksa, Németh Endre, Plotényi Géza, Razel Lajos, Rusznák Samu, 
Seefranz Géza, Schmidt György, Takács Miklós, Urbányi Dezső, Waniek Dezső rendes tagok, 
Viezer Vilmos anyaegyesület választmányi tagja és Mandello bányatulajdonos, mint vendé-
gek… 

Osztályunk fejezze ki tiszteletteljes üdvözletét és adjon kifejezést meleg szeretetének és ra-

gaszkodásának Wahlner Aladár7
 államtitkár, országos széntermelési biztos úr előtt, akit a 

bányászati tudományos irodalom terén kifejtett munkálkodása és közel 35 évi rendkívüli tevé-
keny, kollegiális szeretettől áthatott eredménydús működéséért anyaegyesületünk és szakunk 
osztatlan közvéleménye a Magy. Általános Kőszénbánya R.-T. 1,000.000 koronás alapítványa 
első ízben kamatainak odaítélésével tüntetett ki…  

Ezután elnök osztályunk nevében hálás köszönetét mond a Borsodi szénbányák r.-t. igazgató-
ságának és egyben Vizer Vilmos és Mandello igazgató uraknak szíves előzékenységükért és 
vendégszeretetükért, amellyel az osztályülésnek a sajószentpéteri bányatelepen való megtar-

tását lehetővé tették.”8
 

 

Az 1921. év termelési adatai Borsodban. A korábbi években egy sor kisebb bánya, akiknek 
termelést összevonva adtuk meg, most már közép kategóriában szerepel a statisztikákban. 
                                              
7
 Wahlner Aladár munkája évről évre, 20 éven át, a „Magyarország bánya- és kohóipara” című munka, melyből 

mi is merítjük az adatokat és a történéseket! Wahlner Aladár Róbert Győző (Betlér, 1861 – Budapest, 1930. 

augusztus 11.) bányamérnök, bányajogász, államtitkár, költő. Selmecbányán végzett, majd jogi akadémiára járt 
Kassán. 1885-ben kezdte meg pályáját, Oravicán, az ottani bányakapitányságon. 1891-ben besztercebányai 
bányabiztos, öt év múlva a Pénzügyminisztérium bányahatósági osztályának főbányabiztosa, 1909-ben miniszte-

ri tanácsos, majd öt év múlva főosztályvezető, illetve helyettes államtitkár lett. Tevékeny szerepet vállalt a bá-
nyatörvény előkészítésében, illetve a bányászati közigazgatás megszervezésében is, 1899 és 1903 között a tör-

vényt előkészítő bizottság előadója. Bányajogi tanulmányain túl meghatározóak voltak az 1896-tól több mint 20 
éven át évente publikált Magyarország bánya- és kohóipara címet viselő ismertetője. A Bányászati és Kohászati 
Egyesület, emlékére alapította, a Wahlner Aladár-emlékérmet.  
8
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1922 (55. évfolyam, 1-24. szám)1922-01-15 / 2. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 18. Sajószentpéter I. és II. akna, 1921-1930 

 

7 

Év 

A Borsodi  

Szénbányák 

 Rt 

 termelése 

(tonna) 

Rimamurány
- 

salgótarjáni  
Vasmű 

(tonna) 

Kincstá-
ri 

bányák 

Szuhakál-

lói  
Szénbány 

(Winter) 

Borsodi 

Bánya 

Erzsébet 
bánya 

Berentei 

Kőszénb
. 

Bánvölgyi 
Szénb 

Gazdasági 
Kőszénb 

Királd,  
Sajószentpéter, 
Disznóshorvát, 

Sajókaza 

Somsály 

Farkaslyuk 

Arló 

Járdánhá-
za… 

Diósgyőr 

Ormos- 

puszta 

Szuhakálló 
Kuri-

tyán 

Sajóka-

za 
Berente 

Bánhorvá
t 

Sajókazin
c 

1921 393 158 222 002 263 114 65 715 50 740 41 868 30 051 24 34 14 460 

 

Év 

Sajókondói 
Kőszénb 

Bódy 

 testvérek 
Zimmermann 

Bánvidéki 
bánya 

Marina 

szénb 

Boldva- 

völgyi 
bánya 

Sajókondó Felsőnyárád Szuhakálló Bánfalva Sajóivánka Edelény 

1921 15 389 13 474 10 648 11 176 31 729 16 708 

 

Év 

A borsodi szénmedence kisebb 

bányái 
(tonna) 

Brat, Salamonivits, Jolán, Hevesei és Zeisler, 
Waldmann, Sajógalgóc, Abod, Szuhogy,  

 Szendrő, Kisházy, Alacska, Galvács, 
Sajólászlófalva, Vadna, Diósgyőr (magán), 

Landau (Mucsony) 

1921 32 037 

 

A MÁK Rt 1921-ben határozta el, hogy a termelt daraszén égetését egy Barcikán felépítendő 
hőerőműben oldja meg és a termelt villamos energiát, távvezetéken értékesíti. 

 

1922. év 

 

Amint arról már megemlékeztünk a MÁK Rt nagy súlyt fektetett a saját hőerőművei-

nek építésére s a villamos távvezeték hálózatok létrehozására is. Ez által jelentős – máshova 
eladhatatlan szénfrakciókat – korszerű technológiával eltüzelve, villamos energiát termeltek, 
amelyet nagyfeszültségen több száz kilométeres hálózaton át juttattak el a fogyasztókig. Ilyen 
volt a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt barcikai hőerőműve is. 

 

„ A Borsodi Szénbányák Rt. barcikai áramfejlesztő telepe.  

A Borsodi Szénbányák Rt. öt bányatelepének, nevezetesen Királdnak. Rudolftelepnek, 

Sajószentpéternek, Sajókazincnak és Sajókazának egységes áramellátása céljából e bányate-

lepekhez viszonyítva központosán fekvő Barcika község határában, közel a Sajóhoz egy közös 
áramfejlesztő központot létesít, melynek építkezési munkálatai még a múlt év nyarán megkez-

dődtek és immár annyira előrehaladtak, hogy előreláthathatólag folyó év május havában be-

fejeződnek, amikor is a belső szerelési munkálatokra sor kerülhet. 

A közös áramfejlesztő központ létesítése lehetővé teszi nagyobb áramtermelő egységek felállí-
tását, s ezzel kapcsolatban az áramtermelés gazdaságosabbá tételét. Az áramtermelés gazda-

ságosságát növelni fogja még a kazánház modern tüzelőberendezése, amely a silányabb mi-
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nőségű szén felhasználását is lehetővé teszi. Az üzem gazdaságosságának ellenőrzésére annak 
minden részében legújabb szerkezetű ellenőrzőberendezések fognak szolgálni.  

Az áramfejlesztésre egyelőre kér, egyenkint 2500 kw teljesítményű, 10000 Volt kapocsfeszült-
ségű, 42 periódusú forgóáramú turbógenerátor fog szolgálni és az öt bányatelephez vezető 
távvezetékek közvetlenül erről a feszültségről fogják a bányatelepeket táplálni. Az egyes bá-
nyatelepeken modern berendezésű transzformátor házakban fog az áram 300 Volt feszültségre 
letranszformáltatni.  

A barcikai áramfejlesztőtelepen egy gépműhely és egy anyagraktár is épült, valamint több 
tisztviselő- és munkáslakóház.  

Az áramfejlesztő telep építési munkálatai számos iparág jelentős foglalkoztatását tették lehe-

tővé.  

 

A Borsodi Szénbányák Rt barcikai  

„központi villanytelepe”, még építés 

közben9
 

 

Az áramfejlesztő telep még ez év folyamán 
üzembe kerül és ezzel lehetővé válik, Hogy a 
bányatelepek az ilymódon kellő mérvben 
rendelkezésre álló villamosenergia felhasz-

nálásával a részben már beszerzett, részben 
pedig beszerzés alatt álló modern bányászati 

gépi berendezések üzembehelyezésével a termelést fokozzák és egyúttal olcsóbbá is tegyék. 
Bizonyosra vehető ezenkívül, hogy e modern áramfejlesztő telep a Sajó völgyében jelentős 

kihatással lesz az ipar s a gazdasági 
élet további fejlődésére. A társulat e 
tekintetben különben számos tervvel 
foglalkozik.”10

 

 

 

Borsodi Szénbányák Rt 
részvény, 1922.11

 

 

Aztán 1922 nyarán már az építés előre-

haladásáról jön a hír. 

 

„ Sajóvölgyén a villamosítás megindult.  

                                              
9
 Országos Széchenyi Könyvtár képeslapok. A felavatás emlékére készült képeslap, 1923. május 20. 

10
 Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye mellékletei Technika és Közgazdaság, 1922 (1-53. szám)1922-

02-12 / 7. szám 
11

 MANDA Hungarian National Digital Archív 
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A Sajóvölgyi áramfejlesztőtelep (Barcikán) építési és szerelési munkái már annyira 
előrehaladtak, hogy az áramszolgáltatás még ez év végén megindulhat. A telepet, mely a Bor-

sodi Szénbánya Rt. telepeinek és az egész Sajó 
vidékének villamos árammal való ellátását céloz-

za, a környéki vasutak villamosítása céljaira is 
felhasználhatják és így létesítése nagyjelentőségű. 
(Vállalkozók Lapja 27. sz.).”12

 

 

Az erőművet 1922-23-ban a Miskolc – Bánréve 
vasút mellett, a Barcikai állomás közelében épí-

tették meg, az akkori legkorszerűbb vasbeton építési technológiával.13
  

Az erőművet természetesen érintette a Herbolya – Barcika külszíni bányavasút is. 

1924-ben kezdte meg az erőmű az áramtermelést. Három Burghardt rendszerű, Plutó-Stoker 

tüzelésű, 390 Co
 hőmérsékletű, 13 bar nyomású, 11 tonna/óra szénfogyasztású, rostélyos ka-

zánnal. Két 1,6 MW-os Láng-Zoelly és egy 3,5 MW-os BBC gőzturbinát hajtottak meg, ezek 

pedig villamos generátorokat.  

 

1926-os gyártású Zoelly-féle 

turbina egy része.14
 

 

Az erőmű ilyen módon, éves szinten 96 360 tonna 

daraszenet tüzelt el. Az erőmű természetesen fo-

gadta a Borsodi Szénbányák Rt bányáinak ilyen 

jellegű szeneit, amelyet a barcikai állomásig a 
MÁV szállította nekik. 

Ha megnézzük a korábbi évek termelési adatait, akkor láthatjuk, hogy a barcikai erőmű a Bor-

sodi Szénbányák Rt itteni bányainak termelésének mekkora hányadából tudott, keresett, ked-

velt, egyszerűen használható, villamos energiát 
előállítani.  

 

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.  
erőmű-gépháza, Láng Gépgyári  

turbinákkal és kapcsolótáblával 15
 

                                              
12

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1922 (55. évfolyam, 1-24. szám)1922-07-15 / 14. szám 
13

 Az épület vázszerkezete jelenleg is áll, egy részében az „Akropolisz disco” üzemel… 
14

 A cég kezdetben Zoelly-féle (ejtsd: Cölli) akciós turbinákat gyártott, a nagyváradi villanytelep 1912-ben 

üzembe helyezett első gőzturbinája például a Láng-gyár Zoelly-típusú turbinája volt. Csak később, az 1930-as 

években szerezték meg a reakciós turbina gyártási jogát az ugyancsak svájci Brown-Boveri cégtől. A Láng Gép-

gyár. Wikiwand. A képen levő turbina 2002-ben még látható volt a Kelenföldi Hőerőműben (üzemen kívül).. 
15

 A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt is erősen foglalkozott a szénből előállított villamos energiával. Voltak helyi 
igényeket biztosító, de ezeknél sokkal nagyobb erőműveik is. „Centráléja” (erőműve) volt Pálfalvának, Mátra-

nováknak, Mizserfának, Baglyasaljának, András-aknának, Albert-aknának stb. aknáknak. Ezek mindegyike más-

más teljesítményre volt méretezve, így pl. a pálfalvai és mátranováki erőmű egyenként két. Láng gőzgéppel volt 
ellátva, melyek Ganz-generátorok segélyével termeltek 3000 Volt feszültségű áramot. Ezt 330 V. üzemi, illetve 
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Brown-Boveri-licenc alapján gyártott gőzturbina  
az 1930-as évekből  16

 

 

Év 

Termelés 

(tonna) 
Barcikai erőmű 

Királd Sajószentpéter 
Disznóshorvát 
(Rudolftelep) 

Sajókaza Sajókazinc Összesen 
Éves 

szénigénye 

Részesedése 

az összes  
termelésből 

(%) 

1920      369 710   

1921      393 158   

1922      480 200   

1923      615 046   

1924      396 765   

1925 66 377 75 811 109 329 53 429 35 881 340 827 

96 300 

28,3 

1926 59 422 70 032 81 916 59 086 441 270 897 35,5 

1927 61 174 68 486 63 958 64 203  257 821 37,4 

1928 76 059 68 827 92 061 70 474  307 421 31,3 

1929 63 323 71 744 86 341 72 568  293 976 32,8 

1930 41 770 59 891 65 395 59 490  226 546 42,5 

1931         

1932      187 106   

1933      194 679   

 

A termelt villamos energia 10 kV feszültségű hálózatra került, kettős gyűjtősín rendszerben, a 
szükséges kapcsolókkal és már 1925-ben 70 km távvezeték tartozott hozzá. Ez a környék ipari, 
lakossági igényeit is elbírta. 

Az 1930-as években aztán az áramtermelés növelése vált szükségessé, mivel mind a gazdasá-
gi fogyasztói, mind a lakossági igények ugrásszerűen nőttek.  

Ezért a kazánoknak 12 tonna/órára való növelésével, egy újabb Láng-Ganz turbinával, és 
generátorral, amely 5,7 MW-os volt érték el az erőmű végleges teljesítő képességét.  

                                                                                                                                             

110 V. világítási feszültségre transzformálták le és használták fel a fogyasztási helyeken. Az 1911–1912-es év-

ben épült Vízválasztón egy villamos erőmű a Pálfalváról áthozott egyik gőzgéppel és egy 2000 lóerős Láng-

Ganz gőzturbinás aggregátummal, mely már 10 000 voltos áramot termelt. A Láng Gépgyár. Wikiwand.  
16

 A Láng Gépgyár. Wikiwand.  
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Ekkor már Egert és 18 egyéb dél-borsodi települést is elláttak árammal a helyi környezeten 
kívül.  A kazánszén fogyasztás az erőműben ilyen módon már éves szinten 105 120 tonna 

lett!
17

 

A „barcikai villanytelep” a Borsodi Szénbányák Rt bányái termelési gondjainak egy részét e 
módon lerendezte! 

Mindezek ellenére számtalan műszaki, szociális és politikai gond és baj motiválja a térség, így 
Sajószentpéter szénbányászatát is. 

 

 

A barcikai kiserőmű, ma…18
 

 

A Bányászati és Kohászati Lapok 

megköveti azokat a neves szak-

embereket, akikről „megfeledke-

zett”. Többek között Hoensch 

Edéről is, aki a borsodi, királdi 
bányászat „nagy öregje”. 

 

„… Nagy mulasztást, súlyos hibát követtünk el azáltal, hogy szakjaink nesztorainak 

korhatárairól nem emlékeztünk meg! Nem állítottunk emlékoszlopokat jeleseinknek akkor, a 
mikor tevékeny, hasznos életük nevezetes határmesgyeire érkeztek, és önmagukba szállva, 
hosszú munkás múltjuk történeti emlékeit, szerény visszavonultságban lelki szemeik előtt elvo-

nultatták!  

Nekünk lett volna kötelességünk, hogy olyan esetekben visszapillantsunk mestereink, tanára-

ink, jeleseink, nesztoraink múltján, küzdelmein, sikerein, közhasznú tevékenységén; nekünk 
kellett volna kezdeményezőkként fellépnünk akkor, mikor jó öregeink, szakjaink apái elérték 
ama korhatárt, amely tiszteletet kíván, megemlékezést követel, érdemeik és múltjuk előtt való 
tiszteletteljes meghajlást parancsol!... 

… a nyolcvanhárom éves Hoensch Edé-vel a borsodi szénmedencében és Tatabányán nagy 
érdemeket szerzett gyakorlati bányásszal…  

Aradi, Farbaky, Pachmayer, Topscher, Hoensch, Hermann, közvetetten tagjai bánya- és ko-

hómérnöki társadalmunknak, szívünkhöz nőtt bajtársaink, kedves mestereink! Bocsássatok 
meg, hogy szerénységünkben – mert csendes visszavonultságtok hatása alatt – ünnepléseteket 
                                              
17

 Az erőmű 1944 decemberében 11 napig állt a harcok miatt, de utána újra üzembe állították.  1948-ban államo-

sították. A neve Barcikai Erőmű Vállalat lett, amelyhez tartozott még a hasonló kurityáni bányászati hőerőmű 
(ez látta el villamos energiával többek között a rudabányai ércbányák villamosított bányavasútjait is), a diósgyőri 
nyugati erőmű, az egercsehi bányaerőmű, valamint a Hernádon levő három vízi erőmű, a felsődobszai, a 
kesznyéteni, és a gibárti is.  A barcikai kiserőmű 1957-ig folyamatosan üzemelt, bár egyre rosszabb mutatókkal, 
de már nem korszerűsítették, hiszen Berentén megépült a Borsodi Hőerőmű 200 MW teljesítménnyel. Később 
szakaszosan járatták, mint csúcserőművet, egészen 1962-ig. Még egy évig, mint tartalék volt szolgálatban, aztán 
teljesen leállt. 40 évig üzemelt! 
18

 A 100 évvel ezelőtt gondosan tervezett és kivitelezett vasbetonszerkezet szinte hibátlan! Azért az elődeink 
számítógépek nélkül is sok mindent tudtak! 
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elmulasztottuk akkor, mikor azt oly sok alkalommal méltán megérdemeltétek volna! és vegyé-
tek most, mikor hibánk és mulasztásunk tudatára ébredtünk, szívünk legmélyebb szeretetéből 
fakadt ama kijelentésünket, hogy a tisztelet és a hódolat legőszintébb kapcsai fűznek hozzátok 
és múltatokhoz és a legbensőbb szeretettel ragaszkodtunk hozzátok és azokhoz az emlékekhez, 
amelyek nagy érdemeitekhez fűződnek!..”19

 

 

Széntermelésre vonatkozó elemzésből néhány adat.20
 

 

Borsodi szénmedence termelése 1919 1920 1921 
1922 

I. –VII. hó 

Összes bánya (tonna) 410 493 532 857 763 159 549 206 

Csonka-Magyarország termelésében (%) 10,52 10,75 12,47 13,67 

Borsodi Szénbányák Rt (tonna) 365 949 69 710 393 158 281 205 

Csonka-Magyarország termelésében (%) 9,38 7,46 6,42 7,00 

Többi borsodi bánya (tonna) 44 544 163 147 370 001 268 001 

Csonka-Magyarország termelésében (%) 1,44 3,29 6,04 6,67 

Kincstári bányák21 saját kohászati felhasználásra (tonna) 220 208 216 355 263 114 184 828 

Rimamurányi bányák saját kohászati felhasználása (tonna) 169 010 195 610 222 002 143 292 

Borsodi kohászat saját felhasználása összesen (tonna) 389 218 411 965 485 116 328 120 

Csonka-Magyarország termelésében (%) 9,96 8,30 7,90 8,18 

 

1922. év borsodi termelési adatai 

 

Év 

A Borsodi  

Szénbányák 

 Rt 

 termelése 

(tonna) 

Rimamurány
- 

salgótarjáni  
Vasmű 

(tonna) 

Kincstá-
ri 

bányák 

Szuhakál-

lói  
Szénbánya 

(Winter) 

Borsodi 

Bánya 

Erzsébet 
bánya 

Berentei 

Kőszénb
. 

Bánvölgyi 
Szénb 

Gazdasági 
Kőszénb. 

Királd,  
Sajószentpéter, 
Disznóshorvát, 

Sajókaza 

Somsály 

Farkaslyuk 

Arló 

Járdánhá-
za… 

Diósgyőr 

Ormos- 

puszta 

Szuhakálló 
Kuri-

tyán 

Sajóka-

za 
Berente 

Bánhorvá
t 

Sajókazin
c 

1922 480 200 261 940 325 470 77 730 58 330 48 090 51 790 54 770 27 990 

 

Év 

Sajókondói 
Kőszénb 

Bódy 

 testvérek 
Salamonovits 

Bánvidéki 
bánya 

Marina 

szénb 

Boldva- 

völgyi 
bánya 

Hevesi és 

Zeisler 

Nagybarcai 

Kőszénb 

Diósgyőri 
Szb. Rt 

Sajókondó Felsőnyárád Edelény Bánfalva Sajóivánka Edelény 
Disznós- 

horvát 
Nagybarca Diósgyőr 

1922 40 520 20 140 12 100 10 700 23 570 19 750 10 210 13 840 12 500 

 

Év 

A borsodi szénmedence kisebb 

bányái 
(tonna) 

Brat, Jolán, Waldmann,  
Sajógalgóc, Abod, Szuhogy,  

 Szendrő, Kisházy, Alacska, Galvács, 
Sajólászlófalva, Vadna, Landau (Mucsony), 

 Hódoscsépány 

1922 56 180 

 

                                              
19

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1922 (55. évfolyam, 1-24. szám)1922-08-01 / 15. szám 
20

 A Magyar Mérnök- és Építész- Egylet Közlönye 56. évfolyam (1922)40-41. szám. Zsigmondy Árpád: Csonka-

Magyarország széntermelése a múltban és jelenben, s jövőjének kilátásai 
21

 A diósgyőri MÁVAG bányái. 
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1923. év 

A térségi közigazgatási és a rendvédelmi szervek természetesen a bányavidékeket is 

folyamatosan szemmel tartották. Időről, időre jelentéseket adtak a különféle szervezetekről, 
politikai mozgásokról. 

 

„1923. szeptember 22.  

Jelentés a működő egyesületekről  

A sajószentpéteri járás főszolgabírájától 29/eln. 1923. BIZALMAS.  

Alispán Úrnak  

Miskolc  

56/eln. 1923. számú rendeletére jelentem, hogy járásomban a következő egyesületek működ-

nek:  

Bánfalván:  

Magyarországi bánya és kohómunkások orsz. szövetségének bánfalvai helyi csoportja, elnö-
ke: Göndör Lajos  

A Vas és Fémmunkások szakszervezete, valamint a Magyarországi bánya és kohómunkások 
orsz. szövetségének helyi csoportjai a munkások gazdasági helyzetének javítása céljából ala-

kultak. – Kétségtelen azonban, hogy a nyíltan vallott cél mögött politikai érdekeket is szolgál-

nak. Engedélyezett és mindég ellenőrzött gyűléseiken politikával nem foglalkoznak ugyan de 
bizonyos, hogy a helyi csoportok működését Budapestről irányítják,  s  teljesen a nemzetközi 
szociáldemokrata párt befolyása alatt állanak, miért is ezek működését aggályosnak,  s  a 
legszájasabb és kommunista hajlamú munkásokból kikerült elnökeit egyszerűen megbízhatat-

lanoknak tartom. 

Sajószentpéter, 1923. szeptember 22.  

főszolgabíró”22
 

 

1923. év borsodi termelési adatai 

 

Év 

A Borsodi  

Szénbányák 

 Rt 

 termelése 

(tonna) 

Rimamurá
ny- 

salgótar-

jáni  
Vasmű 

(tonna) 

Kincs-

tári 
bányák 

Szuha-

kállói  
Szénbá-

nya 

(Winter) 

Borsodi 

Bánya 

Erzsé-
bet 

bánya 

Beren-

tei 

Kőszén
b. 

Bánvöl- 
gyi 

Szénb 

Gazdasá-
gi 

Kőszénb. 

Alacs-

kai 

kb 

Királd,  
Sajószentpé-

ter, 

Disznós- 

horvát, 
Sajókaza 

Somsály 

Farkas-

lyuk 

Arló 

Járdánhá-
za… 

Diós-

győr 

Ormos- 

puszta 

Szuha-

kálló 

Kuri-

tyán 

Sajóka-

za 
Berente 

Bánhor- 

vát 
Sajóka-

zinc 

Alacs-

ka 

                                              
22

 Nagy Károly - Tóth Péter - Seresné dr. Szegőfi Anna: Régi históriák. Ózd és környéke múltjának írott forrásai. 
Helytörténeti olvasókönyv - Ózdi honismereti közlemények 4. (Ózd, 1984). 
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1923 615 046 275 717 311 427 81 231 69 963 43 047 55 733 49 375 24 657 27 952 

 

Év 

Sajókondói 
Kőszénb 

Bódy 

 testvérek 

Salamo- 

novits 

Kurityáni 
kb 

Marina 

szénb 

Boldva- 

völgyi 
bánya 

Hevesi 

és 

Zeisler 

Nagybarcai 

Kőszénb 

(Gömöri 
szb.rt) 

Jolán 
Diósgyőri 
(magán) 

Sajókondó Felsőnyárád Edelény Kurityán Sajóivánka Edelény 
Disznós- 

horvát Nagybarca 
Szuka- 

kálló 
Diósgyőr 

1923 40 722 34 055 21 421 14 974 20 916 31 815 20286 17 046 20 912 24 484 

 

Év 

A borsodi szénmedence kisebb 

bányái 
(tonna) 

Brat, Waldmann,  

Sajógalgóc, Abod, Szuhogy,  
 Szendrő, Kisházy, Galvács, 

Sajólászlófalva, Vadna, Landau (Mucsony), 
 Hódoscsépány 

1923 60 889 

 

1923-ban elhunyt a sajószentpéteri bányászat egyik emblematikus alakja, nagylázi 
Plotényi Géza bányamérnök, bányafelügyelő, aki oly sok éven át intézte az itteni bányák mű-
szaki és egyéb ügyeit. 

 

„ Már azt hittük, hogy a mi kedves kollegánk sok próbát kiállott, szívós szervezete le-

győzi az alattomos kórt, mely őt rövid idővel váratlanul támad meg, amikor két nappal az újév 
beköszönése előtt lesújtó hír tudatta velünk, hogy örökre elnémultak azok az ajkak, melyek az 
életben sem nyíltak soha feleslegesen szóra. 

A miskolczi Erzsébet közkórházban jobblétre szenderült kartársunk földimaradványait Szil-
veszter napján helyezték öröknyugalomra a városi Mindszenti temetőben mélyen sújtott hitve-

se, rokonai, a bányavállalat központi és vidéki képviselői, a bányahatóság, számos kartárs és 
a sajószentpéteri bányatelep munkásainak kísérete mellett.  

Az anglikán gyászszertartás után maga a vállalat vezérigazgatója, Vida Jenő m. kir. gazdasá-
gi főtanácsos tolmácsolta az elhunyt elvesztése feletti gyászt, majd dr. Erpf Ede m. kir. 
főbányabiztosnak a Bányászati és Kohászati Egyesület borsod–gömöri osztálya nevében és 
Pollák Róbert vájárnak a munkásság nevében mondott búcsúztatója után a «Szerencse fel» 
hangjai mellett szállt utoljára a föld alá egy nemes bányászlélek- porhüvelye.  

Plotényi Géza 1881. szeptember 15-én született Beaumenoireban Franci-

aországon, ahol 13 éves koráig tartózkodott, anyanyelve is francia volt. 

Plotényi Nándornak, a nagy magyar hegedűsnek, ki Reményivel együtt 
járta be a földkerekét, dicsőséget szerezvén a magyar múzsának, volt fia, 
édes anyja révén pedig angol vér csörgedezett ereiben.  

 Középiskoláit Budapesten és Ungváron végezte, főiskolai tanulmányait 
pedig Selmeczen folytatta, ahol egy ideig a bányaműveléstani tanszék 
tanársegédje volt és ahol bányamérnöki oklevelet is szerzett. A zene iránt 
is érzett hajlamot, tehetséget és konzervatóriumi tanulmányait csak szülei befolyására hagyta 
abba. Tanulmányainak és önkéntességi évének befejezése után a Borsodi Szénbányák rész-
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vénytársaságának sajószentpéteri üzeméhez került, mint segédmérnök, ahol, mint mérnök, 
majd üzemvezető főmérnök és telepfőnök, gondnok és bányafelügyelő bekövetkezett haláláig 
működött.  

Az ő nevéhez fűződik az új lejtaknáknak és az új telep létesítése keresztülvitelének javarésze s 
azok befejezése. Mint a borsodi viszonyok alapos ismerője, váratlan halála nagy veszteséget 
jelent a borsodi bányászat szempontjából, de azonkívül kiváló képzettsége őt még magasabb 
feladatok végzésére is predesztinálta.  

Plotényi Géza, mint egyéniség szűkszavú, visszahúzódó, szinte emberfélő természet volt. Nem 
felejtem el azt a jelenetet, amikor nagy szakértelemről tanúskodó értékes munkájáról beszá-
molván, az annak eredményét feltüntető térképet szó nélkül fektette le a bányát látogató bi-

zottság elé. Mily kár – súgta nekem a bizottság egyik tagja – hogy ez az ember nem beszél 
többet.  

Mégis mindenki érezte közelében a nyugati kultúrember milieujét, kit a természet apai-anyai 

részről örökségképen nem közönséges adományokkal látott el.  

Az őt közelebbről ismerők nagyon jól tudták, hogy a zárkózott külső szilárd, férfias jellemet és 
nagy szívjóságot takar s tudták azt is, hogy Plotényi szívvel - lélekkel igazi bányász volt, ki 
kartársai körében fel is tudott melegedni és szívesen vett részt a bányászok hagyományos víg-

ságában. És ennek a közölünk való önzetlen jó barátnak, akár szűkebb, akár tágabb értelem-

ben voltunk kartársai, avagy munkatársai, mindenkoron bányászhűséggel meg fogjuk őrizni 
emlékét.  

Vizer Vilmos”23
 

1924. év 

 

1924-re vonatkozik a hír, hogy a Borsodi Szénbányák Rt, az addig szüneteltetett – ko-

rábbi Erzsébet bányai szénterületen (Kisfalud-puszta, vagy Kos-völgyi terület…) – újra lejtős-

aknát mélyít. Ezt elkezdték, de pénzhiány és a szénkereslet csökkenése miatt aztán újból leál-

lították… 

 

„… 1924. elején a régi Erzsébet-táró közelében új lejtősakna hajtását kezdték meg, 
amellyel az Erzsébet-telepnek a szénterület Ny-i részén levő, még érintetlen részeinek feltárá-
sát és fejtését vették tervbe. Az 1924. év nyarának derekáig kb. 60 m hosszúságban elkészült a 
lejtősakna, azonban a szén- piacon ezidőtájban bekövetkezett kedvezőtlen fordulat miatt a 
lejtősakna továbbhajtását abbanhagyták…”24

 

  

                                              
23

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1924 (57. évfolyam, 1-24. szám)1924-01-15 / 2. szám 
24

 Dr Schréter Zoltán. Ezt majd csak az új háború okozta szénkereslet fellépte után, 1942-től kezdik el folytatni 
és csak 1943-tól bányászzák a területet. A szén, amit bányásznak az Erzsébet telep. Ez lesz a későbbi III. lejtős-

akna, azaz Sajószentpéter III. akna. 
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Ezekben az időkben is folytak az elégedetlenségek miatti bérharcok! A munkások elé-
gedetlenségüket gyakran fejezték ki lokális, vagy az egész telepre kiterjedő munkabeszünteté-
sekkel.  

A két legnagyobb, az öt héten át tartó 1924-es országos bányász-sztrájk, majd az 1925. évi 
munkabeszüntetés, amely a munkaidő meghosszabbítása miatt tört ki, és tíz hétig tartott, amíg 
a bányászok és a munkaadók közötti megegyezés a szakszervezeti vezetők közvetítésével 
megszületett. 

1924-ben és 1925-ben nagyarányú bányász-sztrájkok voltak a MÁK Rt. telephelyein.  

1924. március 17-én a pilisvörösvári és a pilisszentiváni bányászok a dorogi és a várpalotai 
bányászokkal együtt munkabeszüntetést kezdeményeztek, a drágasági pótlék felemelésének 
érdekében. A bányaigazgatóság megpróbálta a sztrájkot a szokásos csendőri beavatkozással, 
felmondással és kilakoltatással letörni, de a bányászok szilárd összefogásának köszönhetően e 
törekvésük meghiúsult. Végül a néhány napos sztrájk sikerrel végződött: a bánya tulajdonosai 

március 24-én visszamenőleg megemelték a pótlékot. 

 

„ Több borsodi bányában megszűnt a sztrájk  

Miskolc, május 15  

A borsodi szénmedence bányáiban tovább tart a sztrájk. Változás mindössze abban ál-

lott be, hogy egyes bányák munkásai újból felvették a munkát. A miskolci bánya- kapitánysá-
gon a borsodi helyzetet a következőkben ismertették a Magyar Jövő munkatársa előtt:  

– A kincstári bányák közül a perecesi bányában és a Parasznya melletti Barossaknán 
a munkások, mint eddig is, tovább dolgoznak, ezzel szemben Ormospusztán és Mucsonyban 
tart a sztrájk.  

– A Szuhakállói Kőszénbánya Rt. bányában szintén felvették a munkások a munkát, az 
ugyancsak Szuhakállón levő Jolán-bányában azonban sztrájkolnak. Tovább dolgoznak a Ri-

mamurányi Rt. összes ózdvidéki bányáiban is és munkába állottak a bányászok a Bánvölgyi 
Szénbánya Rt. bánfalvai és kisbarcai bányaüzemeinél. A többi bánvölgyi üzemeknél sem 
sztrájkolnak már a munkások.  

– A berentei kőszénbánya üzeménél 
(több száz munkással dolgozik) megszűnt a 
sztrájk, éppen úgy dolgozik a Bódy-féle 
felsőnyárádi üzem is.  

 

Korabeli hirdetés25
 

 

 

                                              
25

 Molnárok Lapja, 1924 (31. évfolyam, 1-52. szám)1924-05-17 / 20. szám 
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– A Borsodi Bányatársulat kurittyáni bányájának munkásai még mindig nem vették fel 
a munkát. Érdekes, hogy a Bányatársulat rudabányai vasércbányájában (az egyedüli vasérc-

bánya a csonkaországban) nem léptek sztrájkba a bányászok. A MÁK borsodmegyei vállala-

tának, a Borsodi Szénbányák rt.-nak összes bányáiban változatlanul tovább tart a sztrájk. – A 

kisbányáknak csak jelentéktelen része nem dolgozik.  

– Meg kell azonban állapítanunk, hogy azokon a bányatelepeken is teljes rend uralko-

dik, ahol sztrájkban áll a munkásság. A sztrájk alatt álló bányák fenntartási, a bánya-

szellőztetési-, az istálló-, pékműhelyi-, az elektromos központok üzemeiben szükséges munkák 
végzésére részben önként jelentkeztek a kellő számban a sztrájkoló munkások. Ilyen célokra, 
karhatalom igénybevételére szükség sehol sem volt. A rend, nyugalom általános a borsodi 
szénmedencében.  

Az egyébként a vélemény, hogy a tatabányai helyzet alakulása a döntő a borsodi sztrájkra.”26
 

 

 Az 1924. június 12-i hír szerint, a csaknem öt-hetes bányász sztrájk véget ért. Ezt a 
különféle politikai lapok természetesen saját ízléseik alapján tárgyalták. 

 

„ … Az országos bizottság mai ülésén szintén kielégítőnek találta a munkaadók aján-

latát, és így a bányamunkásság közel öthetes sztrájk után ismét felveszi a munkát. Ehhez ké-
pest a Magyar Általános Kőszénbánya Rt., a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt., a Duna gőzhajó-
zási Társaság és a Borsodi Szénbányák Rt. bányavállalatok sztrájkban álló mintegy 30.000 

munkása ismét munkába áll. íme tehát teljes a béke az egész vonalon, amelynek létrejöttét n 
Bányász Szakszervezet természetesen a saját érdeméül fogja bizonyosan elkönyvelni, alaposan 
vizsgálva azonban a feltételeket, meg kell állapítanunk, hogy az öthetes sztrájk, amelybe a 
vezetőség minden komolyabb ok nélkül kergette bele a bányászokat, a munkásságnak napi 
másfélmilliárd bérveszteséget jelentett. A sztrájk megszűnésével elért bérjavítást a vállalatok 
az első percben felkínálták a munkásságnak, és ha később nem mérgesítették volna el a 
sztrájkot azokkal a kérdésekkel, amelyek a sztrájk kitörésekor egyáltalán föl sem merültek, 
úgy a bányamunkásságot meg lehetett volna kímélni a horribilis bérveszteségtől. a gazdasági 
életet pedig azoktól a kiszámíthatatlan karoktól, amelyeket a sztrájk közvetve es közvetlenül az 
egész gazdasági életnek okozott…”27

 

 

Ebben az időszakban, 1924 őszén aztán itt Borsodban a kisebb és rosszabb minőségű 
szenet fejtő bányák egész sora bezárt. A megszűnt üzemek között látjuk azokat, melyeknek 

széntelepe minőségileg a borsodi medence legrosszabb szenét szolgáltatta (Sajóivánka, Er-

zsébet bánya Sajókaza, Bánfalval Rt szuhogyi bányája…), s termelésük hozzáértés és elegen-

dő tőke nélkül történt. Azok a bányák, melyek megfelelő berendezés nélkül a vasúttól távol, 
szállítási nehézségek között rossz minőségű szenet termeltek, kezdettől fogva magukban 
hordták ezt a lehetőséget. Fás szövetű, vagy földes jellegű lignittelepeik a sajóvölgyi szénnél 
                                              
26

 Magyar Jövő, 1924. május-augusztus (6. évfolyam, 100-199. szám)1924-05-16 / 113. szám 
27

 Nemzeti Ujság, 1924. június (6. évfolyam, 106-128. szám)1924-06-12 / 114. szám (1919-1944 között megje-

lenő keresztény politikai napilap volt, szerkesztője Túri Béla, majd Tóth László.) 
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földtanilag fiatalabb korúak. Ezek jórészt már a múlt év nyarán meg is szűntek, egyik-másik, 
mint a szuhogyi Concordia-bánya, a nagyközönségre nézve is fájdalmas büntetőjogi körül-

mények között… 

A Borsodi Szénbányák Rt szénárai ekkor a következők szerint alakultak. (Sajószentpéter, Ki-

ráld, Disznóshorvát, Sajókazinc, Sajókaza) 

 

 

A MÁK RT és a Borsodi Szénbányák Rt irattári anyagai szerint 1924-től tárgyalják a „társulati 
iskolák tanítóinak” helyzetét, nyugdíjügyeit is. 

 

„… 77 Tanítók nyugdíjügye, Sajókazinc, 1924  

78 Tanítók nyugdíjügye, Sajószentpéter 1924-1934…” 

 

A MÁK Rt és vállalatainak vezetése szociális intézkedésekkel próbált az általános 
nyomorúságon enyhíteni (ingyen tej-akció a növekvő csecsemőhalandóság csökkentésére, 
gyermek-védőnőhálózat kiépítése, a legszegényebb családok részére ruha és cipő adományok, 
24 férőhelyes tüdőszanatórium létesítése a terjedő tbc megfékezésére stb.) Természetesen 
ezek a mindennapok sanyarúságán vajmi keveset enyhíthettek csak… 

A cipők adományozásáról fennmaradtak iratok… 
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„… A rászoruló gyermekeknek már 1926-tól kezdve minden karácsonykor cipőket osz-

tottak. Eleinte 150, majd 1933-tól minden évben 60-70 párat. (1940-ben 1 pár ára 14,49 pen-

gő.) Volt egy igen érdekes intézkedésük is az indokolatlan hiányzások csökkentése érdekében: 
azokért meghatározott büntetés-pénzt kellett a szülőknek a községházán befizetni. Az össze-

gyűlt pénzt (kis cédulán elszámolva) év végén átadták az iskolának, ahol ezt az utolsó fillérig 
a legszegényebb tanulók cipőjére, ruhájára fordították. A kislány, vagy kisfiú kapott egy sajt-
cédulát (másnak nem nevezhető), azzal elment az élelemtárba, ahol kiadták neki az utalványo-

zott cipőt vagy ruhaanyagot, és saját kis ákom-bákom aláírásával igazolta az átvételt…”28
 

 

1924-ben a MÁK Rt megállapodást kötött a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-vel,
29

 mely-

nek értelmében – mint kartellba tömörült vállalatok – felosztották egymás között a hazai 
szénpiacot, s megállapodtak a szénárakban. 

                                              
28

 Romhányiné Ligday Emőke: LigdayJános (1882-1956). Tatabányai Levéltári Füzetek 13.  
29

 A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. megalakulása és működése 1868-1948 között történt. Előd vállalatai, amelyek 
az itteni, nógrádi szénmedence művelésére jöttek létre: Matusek Vencel és Fischer Antal pesti kádármesterek-

nek, akik 1766-ban a Salgótarján környéki erdőkben hordó készítéshez alkalmas tölgyfa keresése közben, favá-
gók elbeszélése nyomán az erdőség melletti egyik kopár helyen sűrű: füsttel égő földben vastag szénréteget 
találtak. A salgótarjáni szénmedencében Moosbrugger Jeromos osztrák bányavállalkozó és Wéber Lajos mérnök 
nyitott 1848-ban először bányát báró Prónay Albert zagyvái birtokán. A Moosbrugger-féle szénjogosítványok 
1859-ben Windsteig Gergely Bécs környéki kőbánya tulajdonos és Brellich János volt osztrák államvasúti mér-

nök kezébe kerültek, akik ezzel egyidejűleg megszerezték a salgótarjáni Jankovich-féle birtokon is a szénkutatási 
jogot. Brellich 1860 májusában a besztercebányai bányakapitányságtól vasútépítési tervének közlése mellett 
Salgótarjánban bányatársulat alapításának az engedélyezését kérte. A bányakapitányság javaslatára a helytartóta-

nács 1860. november 24-én az engedélyt megadta. Ezt követően 1861. május 14-én a Szent István Kőszénbánya 
Társulat, báró Prónay Albert koronaőr, Mikó Imre nógrádi nagybirtokosok, Korizmics László, Havas József 
OMGE vezetőségi tagok, valamint Gschwindt Mihály, Ganz Ábrahám és Vidats István pesti gyárosok részvéte-

lével megalakult. Brellich János és Windsteig Gergely szénjogosítványaikat a társulatra átruházták. A szénkuta-

tást, a szénkitermelést biztosító szerződések Salgótarján, Pálfalva, Zagyva, Pusztaszörös és Kazár községek 
területén mintegy 14,800 holdon tették lehetővé a szénkutatást és bányanyitást. A szénrétegek vastagsága az 
említett helyeken 2-2,5 méter között ingadozott. A terület elszigetelt jellegét csak a vasút tudta feloldani.  A Pest 
– salgótarjáni vasútvonal 1867. március közepére' elkészült, április 2-án a Pest – hatvani, majd május 9-én a 
Hatvan – salgótarjáni vonalrészt a forgalomnak átadták. Miután a Pest – salgótarjáni vasútvonal államosítása 
megtörtént, az Éjszaki Vasút Társulat volt részvényesei, részben magyar, részben osztrák tőkések, a kormány 
engedélyével 1868. augusztus 6-án megalapították a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-ot. A társaság elnöke gróf 
Forgách Antal, az igazgatóság tagjai pedig Stempf Károly államvasúti igazgató, Holitscher Fülöp, Hürsch Gusz-

táv, Ullmann M.G., Feldmann G. Károly pesti nagykereskedők és gyárosok lettek. A szénvagyon gyarapítása 
szempontjából rendkívül jelentősnek bizonyult a báró Solymossy László Nógrád és Heves megyei nagybirtokos-

sal 1896-ban kötött szerződés, mely a kisterenyei szénterület teljes kiaknázását lehetővé tette. Ezzel a tranzakci-

óval a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. a nógrádi szénmedence legnagyobb bányavállalatává lépett elő. A szénbá-
nyászatban a XIX. század végén vezető szerepet játszó Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. a Pesti Magyar Kereske-

delmi Bank támogatásával 1894-ben megvette a fizetési zavarokkal küzdő Brassói Bánya és Kohó Részvényegy-

let zsilvölgyi bányáit. A társulat működési területének kiterjesztése 1898-ban folytatódott, amikor az Esztergom-

Szászvári Kőszénbánya Rt-ban vállalt jelentős érdekeltséget. Mindkét tranzakciót id. Chorin Ferenc kezdemé-
nyezte és hajtotta végre, aki 1890-től kezdve elnök-vezérigazgatói minőségben irányította a vállalat működését. 
A századforduló után, 1904-ben a széntermelés elérte a 1 millió tonnát, mely ennél kisebb szintre csak 1918-ban 

esett vissza. Az 1900-1914-ig kitermelt szén mennyisége megközelítette a 17 millió tonnát. Ugyanakkor a társu-

lat szénvagyonát 30 millió tonnára becsülték. A szénvagyon gyarapítása állandóan folyt, 1906-ban Mátranová-
kon, 1909-ben pedig a Salgótarjánhoz tartozó Somlyó pusztán tártak fel jelentősebb mennyiségű szénrétegeket. 
A részvénytársaság 1903-ban a Felsőzsilvölgyi Kőszénbánya Társulat bányáinak megvásárlásával erősítette a 
magyar szénbányászatban elfoglalt pozícióját. Majd 1909-ben a Magyar Általános Kőszénbánya Rt-gal együtte-

sen megalapította a Nyugatmagyarországi Kőszénbánya Rt-ot. Az első világháború alatt 1917-ben felszámolta 
nógrádi versenytársát: megszerezte az Északmagyarországi Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat Rt. részvény-



Sajószentpéter szénbányászata 18. Sajószentpéter I. és II. akna, 1921-1930 

 

20 

Az 1920-as évek közepén a magyarországi bányavállaltatok értékesítési nehézségek-

kel küzdöttek. A megváltozott vámtarifák miatt, 1924 után egyre inkább az olcsóbb külföldi 
szén használatára tértek át.  

Egy helyi jellegű jelentés, amely a politikai mozgásokat figyelte. Nemcsak itt, hanem 
országosan is. 

A világháborút követő évek súlyos gazdasági nehézségeket okoztak. Az életkörülmé-
nyek jelentősen romlottak, az alapvető élelmiszereket egyre nehezebb volt beszerezni. Az 
ipari termelés stagnált, emiatt csökkenteni kellett a széntermelést. A gazdasági problémákra a 
vállalatok vezetése tömeges munkáselbocsátásokkal reagált, illetve vagy növelte a munkások 
munkaidejét, vagy csökkentette a munkaidőt és a béreket is. A munkások az őket ért hátrá-
nyos intézkedésekre munkabeszüntetésekkel, tüntetésekkel válaszoltak. Ezek a feszültségek-

kel terhes évek az évtized közepéig - 1925-ig - tartottak, míg az ország gazdasági életének 
konszolidációja elkezdődött. 

1923-tól tovább erősödött az infláció. A fizetések névértéke az 1914. évihez képest a munká-
soknál 400… 800 szoros, a tisztviselőknél 1200… 1800 szoros volt. Ugyanez a szorzószám 
1924-ben már 15 000-re nőtt.  

A MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt rendszeres drágasági pótlékok, karácsonyi, téli be-

szerzési, nevelési-üdülési segélyek, jutalmak segítségével próbált úrrá lenni a helyzeten, a fe-

szültségek azonban nem csökkentek.  

A pénztelenség, a gazdaság stagnálása, az infláció miatt a magyar bányavállalatok kénytele-

nek voltak valamennyire csökkenteni a hazai szén eddig árát. Példaként, míg 1924 nyarán egy 

mázsa hazai szén átlagos ára 50 000 korona volt, ez 1926 nyarán már csak 33 000 koronát ért.  

A termelés költségeit nehéz volt arányba állítani a lehetséges eladási árral. Erről írunk most a 
következőkben. 

A szénkonjunktúra megszűnésének szenvedő alanya elsősorban a bányamunkásság volt. A 

bányaigazgatóságok, a bányászok kedvezményeinek megvonásával, bércsökkentésekkel, vala-

mint kényszerű elbocsátásokkal próbáltak egyensúlyozni.  

Az egyre megerőltetőbb munka, a megélhetési nehézségek, az életszínvonal csökkenése miatt 

egyre nőtt a feszültség és az elkeseredés a bányászok között. 

Mindez országos volt, de természetesen a különféle bányavállalatokat más és más szinten 
érintette, attól függően, hogy mennyire voltak pénzügyileg erősek, illetve mik voltak a szociá-
lis elképzeléseik. 

Minderre két, korabeli, gazdasági cikkel szeretnénk rávilágítani, mert nem olyan egy-

szerű a helyzet, amint azt néhány történeti feldolgozásban leírják és a „kapzsi” tőkésekre há-
rítják csak a felelősséget!  Nézzük, hogy mik is álltak a háttérben, mint összetevők és ennek 
mi az eredője!  

 

                                                                                                                                             

többségét. A vállalat 1920-ban a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-gal együtt Borsod megyében, Bánfalva 
község határában vásárolt szénjogokat, melyek kiaknázására megalapították a Bánvölgyi Kőszénbánya Rt-ot. 
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 „ A szén 

Egyike azoknak a közszükségleti cikkeknek, amelyek éppen mai helyzetünkben jelentő-
sen latba esik. A trianoni béke megfosztott bennünk erdeinktől. Elvette szénbányáink egy ré-
szét is, de az egykor tejjel-mézzel folyó Kánaán még mindig juttat nekünk a föld gyomrából 
kalóriát. Van tehát szenünk, s hála Isten oly mennyiségben, hogy hazai szükségletünkön felül 
is exportálhatunk.  

És mégis ez a szén se a mienk, nem a nemzet egyeteméé. Az a hír járja, hogy a szén árát újból 
30 %-kal emelik. Ez a hír – sajnos igaz, s éppen azért emellett meg kell állanunk, meg kell 
állanunk azért, mert a szén újabb áremelését megint a régi nótával, a korona értékcsökkené-
sével hozzák összefüggésbe.  

Nem kutatjuk, mert nem kutathatjuk, hogy a korona miért zuhan nap-nap mellett lefelé. 

Nem kutatjuk. Kutassák az okát azok, akiknek felelősség mellett kötelességük, s akinek módjuk 
van a korona zuhanásának útját állani. Azt azonban kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy 
gazdasági politikánk egészen helytelen úton jár, amikor állami ellenőrzés mellett tűri a drá-
gaság feltartóztathatatlan tobzódását.  

Naponként hallunk kijelentéseket a korona stabilizálásáról. 

Tervek születnek, szavak röppennek el és ennek dacára koronánk zuhan lefelé a lejtőn, gazda-

sági életünk züllik, az ország és népe pusztul.  

A szén árának újabb emelése, ennek az iparban és háztartásban egyaránt nélkülözhetetlen 
közszükségleti cikknek legifjabb drágítása beszédes jele annak, hogy a lejtőn nem tudunk 
megállni, hogy szomorúbb, kétségbeejtőbb sors vár reánk, mint arra az Ausztriára, amelyet 
visszarettentő példaként állítottunk nem is oly régen magunk elé, s azt hittük, hogy mi oda 
sohase juthatunk. 

És íme, nemcsak alig van diszparitás a magyar és osztrák korona közt, de Ausztria mérföldek-

kel áll előttünk gazdasági berendezkedését illetően. A pusztulás réme fenyeget. Az éhezők és 
nélkülözők töméntelen légiójához most még a didergők és fázósan reszketők ezrei és tízezrei 
csatlakoznak, mert ki fogja megfizethetni az árakat, amelyeket az állam tűr és engedélyez.  

A Népszövetségi delegáció ma tárgyalt az ellenzék vezéreivel is. 

Kétségtelen a jóindulat Magyarország iránt – halljuk minden delegátus részéről. El kell hin-

nünk, hogy ez a jóakarat meg is van, de azt is, hogy ennek a jóakaratnak kézzelfogható bizo-

nyítékát szeretnék látni, amíg nem lesz késő. Csak akkor remélhetünk, ha a szanálási akció 
végleg pontot tesz a drágulásnak. 

Amíg ez nincs meg, míg ez el nem következik, addig minden ígéret üres szó, minden szó csak 
az izgalmat fűti. Tetteket, cselekedeteket kérünk elsősorban a kormánytól, de másodsorban a 
népszövetségi uraktól is, és sürgősen kell segíteni, hogy a széndrágulást ne követhesse a ke-

nyér, a zsír, a tej stb. drágulása. Várakozásra, türelemre nincs már idő. Tovább nem várha-

tunk pusztulás nélkül.”30
 

 

                                              
30

 Huszadik század, 1924. március. http://www.huszadikszazad.hu/1924-marcius/gazdasag/a-szen 

http://www.huszadikszazad.hu/1924-marcius/gazdasag/a-szen
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„ Működésbe lépett a szénkartell31
 

A hosszú háborús évek kötött forgalma, a tömeges bevonulások miatt megcsappant 
széntermelés egyrészről, a hadiüzemek és magángazdaságok nagy szénszükséglete másrész-

ről, igen kedvező helyzetet teremtett a hazai bányavállalatok számára, amelyek a külföldi ter-

melés versenyétől megszabadulva, egyeduralmi pozícióra tettek szert. A bányavállalatok ala-

posan ki is használták ezt a konjunktúrát és hatalmas beruházások útján a széntermelés foko-

zására fordították. 

Jött azonban a nagy változás, a gazdasági szabadságnak úgyszólván átmenet nélküli életbe-

léptetése, megkezdődött továbbá a felsősziléziai és a lengyel szénnek nagymértékű beözönlése 
is, aminek következtében a hazai bányavállalatok kénytelenek voltak uralkodói jogkörükből 
sokat engedve, udvarias kereskedőhöz illően a vevők megszerzésére és megtartására a konku-

renciával felvenni a versenyt. 

Történt pedig ez a változás a hazai bányavállalatokra nézve igen kellemetlen időpontban, a 
szanálás idejében, amely iparban és kereskedelemben egyaránt nagy stagnációt idézett elő, az 
üzemek redukálása és az enyhe tél folytán csökkent a szénszükséglet is, az importőrök köny-

nyebbnél-könnyebb feltételek mellett kínálták a szenet és így a magyar bányák telepén a kész-

letek napról-napra halmozódtak, míg végre a kisebb bányák kénytelenek voltak tárnáikat be-

csukni, a nagyobbak pedig a termelési napok számát ötre, később pedig négyre csökkentették. 

Szinte önként adódott ilyen körülmények között a kartell tervének megvalósítása, amely a ha-

zai bányavállalatokról leveszi a nagy gondot. A kartell gondolata már a szénbizottság meg-

szűnésének idejében is kísértett, mint azt annak idején meg is írtuk, majd pedig a gondolat 

testet öltött és a két örök ellenség, a Magyar Általános Kőszénbánya és a Salgótarjáni Kő-
szénbánya kart karba fűzve kartellben fognak egymás mellett haladni. 

A tatai bánya likvidálása soká már nem huzódhatik, mert a téglagyári üzemek, majd a gazda-

ságok nemsokára megkezdik üzemüket és ebből a tatai bányának is ki kell vennie a részét, 
mert a szezon elmulasztása pótolhatatlan veszteséget jelentene. Az újra meginduló termelést 
azonban már csak a kartellszerződés alapján lehet majd elhelyezni.  

Mint minden kartellt, a szénkartellt is károsnak tartjuk a magyar gazdasági életre, mert egé-
szen bizonyos, hogy a termelési anarchia megszüntetésén kívül az árak emelésében is éreztet-

ni fogja hatását. Kétségtelen azonban, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben ez a veszély nem 
nagyon fenyeget bennünket, nemcsak azért, mert a bányák képtelenek termelésüket elhelyezni, 
hanem azért is, mert a felsősziléziai szén alacsony ára fékezi a hazai vállalatokat akkor is, ha 
kartellben állanak. 

Ma a szénpiac a tatai szénbánya sztrájkját meg sem érzi, mert a vállalatok örülnek, hogy a 
lekötött mennyiséget vis major miatt nem kell átvenniök. 

                                              
31

 A tőkéscsoportok együttműködésének legegyszerűbb (és legnépszerűbb) formája a kartell. A kapcsolatban 
lévő csoportok, vállalatok teljesen önállóak, egymástól függetlenek maradnak, viszont a gazdaság működésének 
néhány területére megállapodást kötnek. Így valósulhat meg árakban, a piac felosztásában vagy a termelés meny-

nyiségében az együttműködés. 
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A porosz bányák is elfogadnak minden árat az ipari szenükért, mert a szobafűtőszenet lénye-

gesen jobb áron tudják értékesíteni, mint a hazai bányák és ezzel kárpótolják magukat az ipa-

ri szeneknél tett engedményekért. 

A kormánynak azonban kötelessége figyelemmel kísérni a kartell működését...”32
 

 

1924. évről néhány fennmaradt baleseti hír. 

 

 „ 1. A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága sajószentpéteri I. számú lejtősakna 

üzeménél Szilágyi Péter csillés 1924. évi január hó 26.-án főteomlás következtében halálosan 
elszerencsétlenült. A vizsgálat szerint a baleset a lejtősakna 2-dik déli fővonal, II. számú sikló 
I-ső baloldali fejtőnyilamában, szénfejtőmunkahelyen történt. A baleset idejében itt hárman 
dolgiztak, úgymint Dankó István vájár, Egri János csillés és Szilágyi. A munka megkezdése 
előtt szétnézve a munkahelyen észrevették, hogy a munkahely közepén, a főte alatt, a fejtési 
homloktól egy méter szélességben és hosszban egy megkövesedett teleprész áll ki. Ezt Dankó, 
a munkáscsapat vezetője robbantással akarta eltávolítani. Hogy ez kellő sikerrel járjon, a 
fejtési homlok egész szélességében a talpban a széntelep alá akartak réselni. Mielőtt a mun-

kához fogtak, erősen megkopogtatták, sőt feszegették a kiálló kőrögöt, hogy állóságáról meg-

győződjenek. Miután semmi gyanúsat nem észleltek, munkához láttak. A szabad szélnél Egri 
János, a fejtőhely másik szélén Dankó, míg kettőjük között Szilágyi fogott hozzá a réseléshez. 
Mintegy húsz perce réselték már, amikor a fedű alatti kőrög, minden roppanás nélkül levált, s 
Szilágyira esve, őt azonnal megölte. 

A vizsgálat megállapította, hogy Dankó, a csapatvezető vájár jóhiszeműen rendelhette el a 
megkövesedett szénteleprész aláréselését, mert miután a szóbanlevő megkövesedett szilikátos 
szénrög félórai feszegetés után semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy leváljon, fel 
lehetett tételezni, hogy az a vájatvégen túl nyúlik be a széntelepbe és oda erősen be van éke-

lődve. Arra alig lehetett számítani, hogy miután a vájatvég feszegetésre nagyon szilárdnak 
mutatkozott, a réselés megkezdésekor csak néhány rövid perc múlva a kőrög magától le fog 
válni. A munkahelyen a szokásos ácsolatok rendesen be voltak építve úgy, hogy a vájatvég 
felé több rendes függélyes ácsolatot felállítani nem is lehetett, legfeljebb ferdén elhelyezett 
ácsolattal lehetett volna a rögnek mondott köves széntömböt megtámasztani. Ennek azonban 

előreláthatólag célja alig lett volna, mert ha omlástól lehetett tartani, úgy az függélyes irány-

ban volt várható, ez esetben pedig a ferde irányú megtámasztás mit sem használt volna. Arra 

pedig, hogy a széntömb nem leszakadni, hanem mint egy könyvlap egyszerűen le fog fordulni, 
számítani nem lehetett.”33

 

 

 „ 14. A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága sajószentpéteri I. számú lejtősaknájá-
ban 1924. évi szeptember hó 26-án G. Almási János csatlós halálos balesetet szenvedett. A 
baleset a lejtősakna nyílásától 60 méter távolságban, a végnélküli kötelű szállításnál történt, 
                                              
32

 Huszadik század, 1925. március. http://www.huszadikszazad.hu/1925-marcius/gazdasag/mukodesbe-lepett-a-

szenkartell 
33

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. évben (Baleseti fejezet) 

http://www.huszadikszazad.hu/1925-marcius/gazdasag/mukodesbe-lepett-a-szenkartell
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éspedig egy üres csillének a lejtős való megfutamodása folytán, amikor a csillét kisiklása után 
a sínre visszahelyezték. A szállítás az aknában végnélküli kötéllel34

 történik úgy, hogy a vonó-
kötél a lemenő csilléknek a lejtőfelőli homlokfalához szerelt úgynevezett villába illeszkedik, s 
a kötelet ehhez szorító lakattal erősítik. Bár a kettős vágányú aknában a pálya általában 
rendben volt, ennek dacára nem volt ritkaság, hogy a csillekerekek hibájából, vagy abból 
származott, hogy a csillekerékpárok célszerűségi okokból egymáshoz közel állanak, s ezért a 
bányacsillék aránylag könnyen billennek, ami kisiklást okozhat. Ily esetben a csillét úgy he-

lyezték vissza a vágányokra, hogy a csillének a belső oldalához csatlókötelet akasztottak, ezt 
szorító lakattal a vonókötélhez rögzítették és miután a kapcsolóvillánál lévő szorítót meglazí-
tották, miáltal a csille megszabadulva a vonókötéltől könnyen kezelhetővé vált, viszont miután 
a csatlókötél tartotta, a lejtőn nem szabadulhatott el. Ha azután a csillét a vágányra visszaál-

lították a vonókötelet a villába illesztették, leszorították és ennek megtörténte után a csatlókö-
telet, melyre most már szükség nem volt, levették. A vizsgálat megállapítása szerint ez a mun-

kálat, ha kellő figyelemmel végezték, nem volt veszélyes.  

A baleset megtörténtekor Hlosek Mihály bányafelvigyázó délután 1/2 1 óra tájban a szállítás-

nál foglalkozva észrevette, hogy egy csille nem messze a lejtősakna nyílásától kisiklott. Erre a 

szállítógépet megállíttatta, s negyed magával bement az aknába, ahol az aknanyílástól min-

tegy 60 méter távolságra egy üres csillét találtak a sínből kiugorva. Erre hozzá fogtak annak 
visszaemeléséhez. A visszaemelést csatlókötéllel végezték, mégpedig úgy, hogy a csatlókötéllel 
a vonókötélhez kapcsolták a csillét, a rögzítőlakatot a villánál megoldották, s a csillét vissza-

emelték a sínre. Ezután a vonókötelet 
maga a bányafelvigyázó beillesztette a 
villába, s odaszólt Almási János csat-

lósnak, hogy a lakatot szorítsa meg. 

Vass János csatlósnak pedig, hogy a 
csille felső falán levő villába illessze be 
a kötelet.  

 

MÁK Rt részvény, 1926. 
 

Almási erre hozzákezdett a lakat meg-

szorításához még pedig úgy, hogy a vágányok közül kilépve, az akna oldalfalához állott, mert 
így jobban volt a kezeügyében a lakat forgatója. Vass János csatlós a bányafelvigyázó paran-

csára azt felelte, hogyha majd a csatlókötelet leoldják, könnyebben beteheti a kötelet a villá-
ba, s ezért elindult azt leoldani. A harmadik csatlós, aki a csille visszaemelésénél segédkezett, 
névszerint Tóth Sándor, eközben beillesztette a kötelet a villába. A felvigyázó a vágányok kö-
zött állva nézte, hogy Almási hogyan szorítja meg a lakatot. Eközben a csille hirtelen megin-

                                              
34

 Végnélküli kötélszállítás: a szállítópálya tele és üres oldalán, egy kötélkorongokon és hajtógépen át vezetett, a 
pályahossznak megfelelő méretű, „végnélküli”-re összefont kötél. Erre kapcsolódnak a csillék „kötél-lakattal”, 
amely súrlódás útján viszi át a vonóerőt a kötélről a csillére. A kötélgép leggyakoribb és nálunk elterjedt típusa a 

kéttárcsás Koepe-Heckel gép, amely Ohnesorge rendszerű, bolygóműves kötél-feszültség kiegyenlítővel van 
ellátva. A hazai bányászatban ezért csak „Ohnesorge” gép. Ezeket mind a bányák lejtősaknáiban, fővonalain, de 
a külszíni függőkötélpályákon is alkalmazták.  
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dult. A bányafelvigyázó utánakapott, s igyekezett visszatartani, de nem bírta, s így a csille 
lefutott, s magával ragadta Almásit, aki félig a csille előtt állt. Almási látva, hogy veszélyben 
van, be akart ugrani a csillébe, de alig néhány szempillantás alatt az már lent volt a következő 
üres csillénél, s az összeütközés őt halálra zúzta. 

A vizsgálat megállapította, hogy a csatlókötél szorítólakatja hibátlan volt, s így szerkezeti 
hiba nem játszott közre a balesetnél.  

Az a kérdés, hogy Vass János a csatlókötelet nem oldotta-e fel hamarabb, mintsem a csille a 

vonókötélhez rögzítve lett volna, nem volt megállapítható, mert Vass János állításával szem-

ben nem volt eldönthető, hogy a lakatot Almási eléggé megszorította-e. Nem vehető kizártnak, 
hogyha a lakat nem volt kellően megszorítva a rángatás folytan lazult meg. Feltehető az is, 
hogy a csille kisiklása után azt a vonókötélhez kötő csatlólánc lakatja a csille megemelése 
közben e munkával járó rángatás következtében lazult meg annyira, hogy a csille visszaeme-

lése után ezt állóhelyzetben megtartani nem tudta, így a lejtőn lefutott és Almásit, aki nem a 
csille mellett volt, magával ragadta.”35

 

 

1925-ben Borsod vármegye interpellált a bányák lehetetlen helyzete miatt! 

 

„ Borsód vármegye felirata a megyebeli bányák válságos helyzete ügyében.  

A borsodi szénbányák egymásután szüntetik be üzemüket. Miután eddig kilenc kis 
szénbánya beszüntette üzemét, Borsód vármegye felirattal fordult a kormányhoz és sürgős 
intézkedést kért. (Vállalk. Lapja 1925. 24. sz.) Lts.”36

 

1924. év borsodi termelési adatai 

 

Év 

A Borsodi  

Szénbányák 

 Rt 

 termelése 

(tonna) 

Rimamurá
ny- 

salgótar-

jáni  
Vasmű 

(tonna) 

Kincs-

tári 
bányák 

Szuha-

kállói  
Szénbá-

nya 

(Winter) 

Borsodi 

Bánya 

Erzsé-
bet 

bánya 

Beren-

tei 

Kőszén
b. 

Bánvöl- 
gyi 

Szénb 

Gazdasá-
gi 

Kőszénb. 

Alacs-

kai 

kőszén
b 

Királd,  
Sajószentpé-

ter, 

Disznós- 

horvát, 
Sajókaza 

Somsály 

Farkas-

lyuk 

Arló 

Járdánhá-
za… 

Diós-

győr 

Ormos- 

puszta 

Szuha-

kálló 

Kuri-

tyán 

Sajóka-

za 
Berente 

Bánhor- 

vát 
Sajóka-

zinc 

Alacs-

ka 

1924 447 781 318 883 340 749 73 511 56 176 10 037 51 247 61 910 32 908 35 980 

 

Év 

Sajókondói 
Kőszénb 

Bódy 

 testvérek 

Salamo- 

novits 

Kurityáni 
kőszénb 

Boldva- 

völgyi 
bánya 

Hevesi és 

Zeisler 
Jolán 

Diósgyőri 
(magán) 

Sajókondó Felsőnyárád Edelény Kurityán Edelény 
Disznós- 

horvát 
Szuka- 

kálló 
Diósgyőr 

1924 33 487 30 649 30727 25 276 15 152 24 630 28 967 28 771 

 

Év A borsodi szénmedence kisebb 

                                              
35

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. évben (Baleseti fejezet) 
36

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1925 (58. évfolyam, 1-24. szám)1925-07-04 / 13. szám 
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bányái 
(tonna) 

Brat, Waldmann, Marina, Gömöri, 
Sajógalgóc, Abod, Szuhogy,  
 Szendrő, Kisházy, Galvács, 

Sajólászlófalva, Vadna, Landau (Mucsony), 
 Hódoscsépány, Bánvidék, Nagybarca… 

1924 51 670 

 

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat igazgatósági jelentése és az 1924. 

üzletév záró számadásaiban különösen kiemelendők a következők: 

 „… Miután a kormány a kötött szénforgalmat a múlt év tavaszán felszabadította és a 
hivatalos ármegállapítást megszüntette, a felszabadítás az eladási viszonyok terén 
megkönnyebbülést teremtett és az üzemek hozamának fejlődését is kedvezően befolyá-
solta. Az 1924 tavaszán kitört, 5 hétig elhúzódott országos bányászsztrájk a bányák 
termelését lényegesen hátráltatta, az év végéig azonban sikerült… a visszamaradás 
javarészét kipótolni… 

 A társulat szénjogszerzési tevékenységét és szénkutatási munkálatait a lefolyt évben is 
behatóan, több irányban folytatta, azonban eddig nevezetesebb eredmény nélkül 1924. 
január elejével az összes telepeken, visszaállíttatott a békebeli bérrendszer, melynél a 
munkás egész keresetét készpénzben kapja. A visszatérés a rég bevált rendszerre min-

den zökkenés nélkül sikerült és a teljesítményt lényegesen fokozta. A munkások bérke-

resete a drágulás arányában az év folyamán többször emelkedett, a tisztviselők fizeté-
se a viszonyoknak megfelelőien rendezve lett... 

 Szociáliskötelessége tudatában a munkásjóléti intézményeket, különösen a 
bányatárspénztárakat a lefolyt évben is hathatósan támogatta a társulat, hogy a segé-
lyek mérvét emelhessék. A munkások üdülése szabadság- alapjának és a Jubiláris juta-

lomalapnak kiadásait viselte, a bányamunkások gyermekeinek üdültetését jelentős ál-

dozatokkal folytatta a vállalat… 

 A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága a legutóbbi években serényen folytatott és 
1924-ben befejezett nagyarányú új beruházásaival, különösen a barcikai villamos 
központ létesítésével üzemeit modern alapra fektette, teljesítményüket fokozta és ter-

melési költségeiket olcsóbbította. A borsodi szénvidéken a háborús kényszergazdaság 
ideje éta nagy számban létesült kis bányák – nagyobbára a konjunktúra szülöttei – oly 

éles versenyt támasztottak és a szénárakat annyira lesüllyesztették, hogy az önmaguk 
által előidézett versengést nem bírván, igen sok kis bánya már is kénytelen volt üzemét 
beszüntetni. Ily viszonyok közepette a termelés nem bontakozhatott ki és az előző évvel 
szemben visszamaradt, azonban előnyös új beruházásaik ily keretek közt is hozzájárul-

tak a termelési költségek olcsóbbításához. A vállalat 6000.- K osztalékot fizetett az 
előző évi 2000.- koronával szemben…”37

 

 

1925. év 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1925 (58. évfolyam, 1-24. szám)1925-06-19 / 12. szám 
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1925-ben – a huzamosabb ideje folyó és országossá terebélyesedett vita után – döntés 
születik a MÁV részére történő szénszállításról is. 

 

„ A magyar bányák százharmincezer vagon szenet szállítanak a MÁV-nak. 

Az államvasutak egy évre száznegyvenszer vagon szén beszerzését határozta el. Ebből 
mindössze tízezer vagont vásároltak külföldön, bár a külföldi szén ma már olcsóbb a hazainál. 
Az államvasutak igazgatósága azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magyar bá-
nyákat foglalkozatni kell, mert különben elbocsátják munkásaikat. …  

A bányavállalatoknak ez a szorult helyzete, továbbá az a körülmény, hogy a külföldi szén 
rendkívül érős konkurrens, azt eredményezte, hogy a MÁV előnyös fettételek mellett biztosít-
hatta szénszükségletét.38

 A külföldi szénárak még a békebelinél is olcsóbbak 25 százalékkal… 

az előirányzatból 130.000 vagont kell szállítaniok 1926 február 28-áig. Ezt a mennyiséget az 
egyes bányák között a következőképpen osztották fel: 

 

Szénbánya vállalat Bánya 

Mennyiség 

(vagon, 

azaz 10 tonna/vagon) 

Állami szénbányák komlói aknászén 7500 

Esztergom - szászvári mázai, szászvári 4800 

nagymányoki 2700 

Magyar Általános Kőszénbánya Rt tatai 24000 

dorog tokodi 900 

Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. pilisvörösvári 3000 

pilisszentiváni 6000 

Esztergom-szászvári dorogi aknaszén 9000 

Hungária Kőszénbányászat környei aknaszén 4500 

Móri Kőszénbánya Rt  2400 

Kisgyóni. Kőszénbánya Rt  1500 

Ajkai Kőszénbánya Rt  6000 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt 

salgótarjáni aknaszén 8100 

karancsaljai 8100 

csibai 4800 

mátranováki 300 

kazári 2400 

kisterenyei 3000 

Nagybátonyi Kőszénbánya Rt  2100 

'Egercsehi Kőszénbánya Rt  3000 

Nádújfalusi Kőszénbánya Rt  1500 

Mátraszelei Kőszénbánya Rt  900 

Nagy Lajos nógrádbecskei kőszénbánya    600 

Sugár Vilmos Szénkereskedelmi  
és Bánya Rt  900 

Borsodi Szénbányák Rt sajószentpéteri 1500 

királdi 1500 

'Radvánszky báró-féle sajókazai  
kőszénbánya 

 2100 

Bánvölgyi Szénbánya Rt.  900 

Unió Bánya Rt várpalotai szén 600 

Érseki bánya és ipartelepek almárvölgyi rostált szén 900 

 

A megkötött szerződésben azonban a minőségen túl az árakban is súlyos megkötések volta. 
Amíg a MÁV szenének tavalyi legmagasabb ára 43.650 korona volt, az új szerződésben azon-

                                              
38

 „A külföldi szénárak még a békebelinél is olcsóbbak 25 százalékkal. A felsősziléziai szén ára tonnánként a 
bányában 12 aranykorona volt békében, ma pedig csak 9 svájci frank.” 
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ban sikerült ezt 28.000 koronára leszorítani. A salgótarjáni szenét a tavalyi 33.850 korona 

helyett most 22.885 koronáért kötötték le. Ez bizonyosan a munkabéreket azonban hátrányo-

san érintette! 

Az évtized közepére az országban kialakult valamilyen szinten a társadalmi – politikai stabi-

lizáció, amelyet a gazdaság stabilizációja követett.  

Sajószentpéteren az I. lejtakna fejtési munkálatai haladtak előre, míg a II. lejtakna 

üzeme, illetve a III. lejtakna (a volt Erzsébet bányai szénterületről van szó, ahol később mégis 
megnyílik majd az akna) mélyítése egyelőre szünetel.”39

 

1925-ben elhunyt a borsodi szénvidék a MÁK Rt, a Borsodi Szénbányák Rt, a királdi 
bányászat egyik „nagy öregje”, Hönsch Ede bányatanácsos. A nekrológ nem csak egy gyász-

jelentés, hanem a borsodi bányászati viszonyokra is fontos információkat tartalmaz. Vizer 

Vilmos itt Sajószentpéteren, nagyrészt sok, közel azonos bányászati problémákkal találkozott, 
mint királdi társai.  

 

„ Ez évi május hó végén halt meg a pátriárkák korát elérve putnoki visszavonultságá-
ban egy vérbeli bányász és a szó legjobb értelmében igazi magyar úr: Hönsch Ede m. kir. 

bányatanácsos, a Magy. Általános Kőszénbánya Részvénytársaság volt borsodmegyei igazga-

tója.  

1840-ben született Hunfalván földbirtokos családból. Középiskoláit Eperjesen végezte, a bá-
nyászati főiskolát pedig Leobenban. Mint gyakornok Vashegyen teljesített szolgálatot, majd a 
Rimamurányi nádasdi Istvántáró-i szénbányához került. Innen a Hernádvölgyi Vasipar r.-t. 
szepesmegyei alsószalánki vaskőbányáihoz ment át, majd végleg szakítva a vaskőbányászat-

tal, a mizserfai szénbányánál vállalt állást.  

Mizserfáról a Mandello és Tsa cég meghívása folytán Sajókazára ment, majd 1891-ben az 

akkor megalakult Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. első bányaigazgatójának akceptálta 
királdi bányaüzeméhez.  

1898. évben vonult nyugdíjba s azóta a fejlődő hely közéletében élén-

ken résztvéve ott élt 85 éves korában bekövetkezett haláláig.  

A borsodi bányakerület volt legjelentőségesebb működési tere, itt 
szerezte meg bányászpályájának legkiválóbb érdemeit és itt érte el 
azokat az eredményeket, melyekkel magának maradandó tisztelet-

reméltó emléket biztosított a bányásztársadalomban.  

Azon kevés, javarészt a kincstári bányászatnál és a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű r.-t. bányaüzemeinél vezetőállásban volt szak-

emberekből álló gárdához tartozott, kik műszaki tekintetben megte-

remtették a borsodi bányászatnak egészséges alapját, melyen az számta-

lan nehézség között is biztos fejlődésnek indult.  

                                              
39

 Borsodi Szénbányák Rt (Budapest) 1926. április 10. XV. rendes közgyűlése. Bányászati és Kohászati Lapok, 
1926 (59. évfolyam, 1-24. szám)1926-05-04 / 9. szám 
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Aki e kezdés érdemeit kellőkép akarja méltányolni, annak az emlékezet szárnyain vissza kell 

szállania abba a nem is oly régmúlt időbe, amikor nálunk is megérezte a vállalkozási szellem, 
hogy a nagy gazdasági fellendülésnek leghatalmasabb eszköze a széntermelés fejlesztése, 
amely viszont számtalan addig nálunk teljesen ismeretlen gazdasági és hadászati problémát 
vetett fel.  

Emellett ez a probléma számtalan oly helyi vonatkozású kérdéssel volt kapcsolatban, amelyek 
részben a leginkább gazdasággal foglalkozó közönségnek és társadalomnak felfogása követ-

keztében váltak nehézzé, minthogy – különösen a magánvállalkozással meginduló bányásza-

tot, idegenszerűnek tekintették. Ezekkel a nehézségekkel is csak olyasvalaki küzdhetett sikere-

sen, aki a kies Sajó völgyében otthon érezte magát s kit az odavalók sem tekintettek idegen-

nek.  

Bányaműszaki szempontból nem közönséges feladatról volt szó. Ez a szén nem bírta el a szo-

kott berendezkedést és a legszerényebb eszközök alkalmazását, valamint a teljes 
accomodátiót40

 a viszonyokhoz tette szükségessé a minden téren keresztülhajtott legnagyobb 
takarékosság mellett.  

Így alakult ki a Borsodot jellemző fúrástechnika (az újabb fejlődés természetesen tökéletesebb 
segédeszközöket és eljárásokat bocsátott a bányászat rendelkezésére) a sívó homok41

 elleni 

védekezés módjai (esetleg elkerülése ellentálló mellékkőzetben kivájt aknákkal, vagy irányvá-
gatokkal), az ökonomikus üzemű, végtelen kötélszállításra berendezett lejtaknaüzemek, melyek 

azután más bányakerületben – Tatabányán – érték el legnagyobb fejlődésfokukat, speciális 
szállításmódok kifejlesztése, így pl. miként már előbb a salgótarjáni kerületben, a végtelen 
kötélszállítások sűrű használata s végül egy tág variációkat megengedő fejtési rendszer, mely 
egyrészt erősen alkalmazkodott a főteviszonyokhoz, másrészt gondosan használta ki a jövesz-

tést megkönnyítő körülményeket.  

Ma már nem tudjuk, hogy az alapvető munkát végző szaktársak közül kit minek kezdeménye-

zéséért, vagy kifejlesztéséért illett meg a babér és Hönsch Edének azokban mekkora volt a 
része. Csak azt tudjuk, hogy a Borsodban bevált módszereket tökéletesen kezelte s, hogy nagy 

része volt abban, hogy azok követése a kerületben vérré vált. Emellett nem szabad megfeled-

kezni azokról a nehézségekről, melyeket a munkástörzsnek egyrészt megszerzése, másrészt 
nevelése okozott.  

Ismeretes, hogy Hönsch Edének a tatabányai széntelep felfedezése körül is voltak érdemei, 
hozzátartozván ama konzorciumhoz, mely a fúrásokat megkezdte. Jellemző, hogy mint állan-

dóan vékony telepekben dolgozó bányász – miként azt maga elmondotta – a sikertelen fúrások 
után elkedvetlenedvén, az első eredményes fúrásnál, mely nagy telepvastagságot mutatott, 
nem bízott az eredményben s meredek telepátfúrást gyanított és sietett az érdekeltségből ki-

lépni.  

Hönsch megtestesülése volt az egyenes, szókimondó, de egyúttal ellenmondást nem igen szíve-

lő, amellett szívélyes, előzékeny, nemeslelkű és gondolkodású úrnak. Az érzékeny csapások, 
melyek a hozzá legközelebb állók elvesztésével érték, sem tudták büszke lelkét megtörni és 
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 Hozzáigazodás, alkalmazkodás… 
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 Sívó homok: száraz állapotban futóhomokként is ismert. A bányában lehetett száraz állapotú, de vizes is 
(úszóhomok).  
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gyermekeinek és unokáinak körében keresett megnyugvást, mígnem egy magasabb akarat az 

örök nyugalomra szólította. Mi pedig a sok érdemet szerzett, igazi bányászbarátsággal kar-

társaihoz ragaszkodó szaktárs emlékét híven fogjuk őrizni és meg fog elevenedni előttünk 
alakja, valahányszor országunk egy jelentős bán3ravidékének történetéről, fejlődésének 
iránytadó időszakról lesz szó.  

Vizer Vilmos.”42
 

 

„ Hazai szénre újabb szállítási kedvezmény adatott. F. évi nov. hó 3-ével a Disznós- 

horvát, Felnémet, Környe és Sajószentpéter állomásokon feladott szénre, újabb, megnevezett 
leadó állomásokra kedvezmény engedélyeztetett. – Komló, Máza, Szászvár, Nagymányok, 
Üszög és Váralja állomásokon Mezőhegyes vagy Szeged állomásokra feladott szén fenti nap-

tól kezdve szintén díjkedvezményben részesül. (Vállalkozók Lapja. 45.) Lts.”43
 

 

1925-ben megnyílik a kihosszabbított Ormospuszta – Rudabánya vasútvonal, amely a 

Barcika – Ormospuszta vasút folytatása.
44

 

 

„ Megnyitása az Ormospuszta – rudabányai rendes nyomtávú vasútnak.  

A trianoni békediktátum a Csonkaországnak egyetlen vasércelőfordulást hagyott meg 
– Rudabányát. E helyütt 45 év óta a Borsodi Bányatársulat folytat bányaművelést. Amikor a 
bányatársulat a modern vasércbáuyászatot 1880. évben megkezdte, egyidejűleg megépítette a 
Barcikáról kiinduló s Rudabányáig terjedő 14,6 km.-es 1 m. nyombőségű bányavasutat, ame-

lyek Disznóshorvát község határában lévő 53–54 szelvényéből kiindulólag épült ki a bánya-

társulat Kurityán község határában fekvő barnakőszénbányájához vezető, ugyancsak 1. m. 
nyombőségű, 2 1/2 km. hosszú szárnyvonala. Ezen iparvasút 45 éven át teljesített szolgálat 
után immár a múlté, mivel a változott viszonyok oly eltolódásokat idéztek elő, hogy az ipar-

vasútnak további fenntartása indokolatlanná vált, különösen azért, mert a magy. kir. Állam-

vasutak Barcika – ormospusztai vonala már régebben kiépülvén, az ehhez való csatlakozás és 
a Borsodi bányatársulat vasérc- és barnakőszénbányászata termékeinek közvetlen elszállítása 
így lehetővé vált. Amíg a barnakőszénbánya rendes nyombőségű vonala Szuhakálló – 

Mucsony állomásból kiindulva rövidebb és könnyebb terepen vezethető lévén, már régebben 
üzembe helyeztetett, addig a hegyipálya jellegű Ormospuszta – rudabányai vonal csak most 
készült el és április 7-én megtartott műtanrendőri bejárás után adatott át rendeltetésének. Az 
új rendes nyombőségű vasút tervezését és építését a Borsodi Bányatársulat saját költségén, 
Kállai Géza bányaigazgató vezetésével, saját műszaki közegei és munkásaival végezte. Az 
építés 1924 július közepén vette kezdetét és folyó évi április első napjaiban nyert befejezést. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1925 (58. évfolyam, 1-24. szám)1925-07-18 / 14. szám 
43

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1925 (58. évfolyam, 1-24. szám)1925-11-19 / 22. szám 
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 A vasútról részletesen olvasható a Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki bánya- és iparvasutak rövid törté-
nete című könyvben (Magyar Elektronikus Könyvtár) Korábban is vezetett itt iparvasút, 1000 mm nyomtávval 
Barcika – Szuhakálló – Ormospuszta – Rudabánya nyomvonalon. Ennek első része Barcika – Ormospuszta lett 

először normál nyomtávra átépítve, és csak később a cikkben jelzett rész. S vasút érdekessége, hogy hosszú ideig 
még a normál és az 1000 mm-es vasút is üzemelt, nagyjából egymással párhuzamosan futó nyomvonalon. 
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Az új vonal 4800 m. hosszú és végpontja az új elnevezést nyert «Rudabánya – Vaséretelep» 
állomás, mely egyben önálló elszámoló hely is. E végállomáson 5 vágányon, melyek 450–450 

m. hosszúak, bonyolódik le a vasércrakodás mely célra 100 m. hosszú, 3,2 m. magas vasbe-

tonból való ércrakodó épült, 40 tonna hordképességű hídmérleggel. Az új pálya maximális 
emelkedése 13,5 %, a vonal mentén 11 kisebb-nagyobb műtárgy épült. A Borsodi Bányatársu-

lat ezen új vasútvonalán a személyszállítás egyelőre korlátolt terjedelemben f. évi május 1-én 
megkezdődött. A trianoni békediktátum folytán Rudabányán és vidékén erősen kidomborodik 
végvárszerű jellege. Minthogy pedig rendes közlekedési utak hiánya akadályozta eddig gaz-

dasági és kulturális fejlődésében, kívánatos és egyben remélhető, hogy ezen új vasútvonal a 
fontos közgazdasági érdekek mellett, melyek a vasércbányászathoz fűződnek, a vidék gazda-

sági és kulturális fejlődését is szolgálni fogja. Cs. P.”45
 

 

1925. év borsodi termelési adatai. Sajnálatos módon a korábbi, vállalatonkénti, bányánkénti 
adatokat nem adják meg, csak medence szintű adatok állnak rendelkezésre. 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1925 1 309 411 

 

1925. évre vonatkozóan a Borsodi Szénbányák Rt jelentései, beszámolói igazítanak el részle-

tesebben bennünket. 

 

„… az üzletév igen jelentősen megcsökkent széntermelése jellemzően tükrözi vissza a 
magyar ipar küzdelmes helyzetét és szénfogyasztó képességének hanyatlását. Az összipar 

szénfelvevő ereje, sajnos, már az előző év dereka óta hónapról-hónapra oly nagymérvű visz-

szaesést mutat, hogy remény helyett csakis aggódással lehet a jövőbe nézni.  

A társulat az 1925. üzletévben a sajókazai termelésből eladott mennyiséggel együtt: 2 976,775 

q szenet szállított, az előző évi 3.967,646 q-val szemben, tehát 990,871 q-val kevesebbet, mint 

az előző évben. A visszaesés kereken 25 % az 1924. évi szénmennyiséghez képest, amely 
azonban már 33 %-kal kevesebb volt az előző évi termelésnél. Két év alatt a visszaesés már 
mintegy 43 %.  

Midőn a társaság 1920 tavaszán megkezdte nagyarányú új beruházási programmját és öt 
esztendőn át tervszerűen folytatott intenzív munkával a legmodernebbül felszerelte összes bá-
nyatelepeit, teljes joggal remélhette, hogy a jövő feladataira kellően fel van vértezve, ameny-

nyiben a nagy és olcsó széntermelés minden műszaki biztosítékát megteremtette telepein. 
Nagyszabású új befektetési munkálatait befejezve, felkészülten várta a hazai szénfogyasztás 
emelkedését és a múlt év kedvező mezőgazdasági termése megerősítette a társulatot várako-

zásában. Sajnos, a várva-várt javulásnak éppen az ellenkezője következett be: a remények a 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1925 (58. évfolyam, 1-24. szám)1925-05-19 / 10. szám 
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szénfogyasztás emelkedése tekintetében egyáltalán nem váltak be és a bányák teljesítőképes-

ségének még 50 %-át sem lehetett kihasználni.  

A mostoha viszonyok kényszere alatt a társulatnak be kellett szüntetnie az 1923-ban megkez-

dett velezd-putnoki akna építésének munkálatait, be kellett szüntetnie a disznóshorváti Ella-

akna üzemét és ami legsajnálatosabb, le kellett szerelnie és be kellett szüntetnie a közel három 
évtized óta rendszeresen üzemben állott kazinci bányatelepet… 

Az egyes bányatelepeken a fúrási, előkészítő és feltárási munkálatok a szükséglethez mért 
arányban folytak, előkészítve ily módon további szénterületeket a következő évek fejtési mun-

kálataihoz. Királdon a Zsigmond-akna mélyítése tovább folyt és egy légvezetés céljaira szol-

gáló ereszke mélyítése is megkezdődött.  

Sajószentpéteren az I. lejtakna fejtési munkálatai haladtak előre, míg a II. lejtakna üzeme és a 
III. lejtakna

46
 mélyítése egyelőre szünetel.  

Rudolf-telepen az I. és II. lejtakna munkálatai egyaránt serényen haladtak előre.  

A barcikai villamosközpont üzemének tökéletesítését és gazdaságosságának még gyengébb 
kihasználás mellett való fokozását is a múlt év folyamán befejezett kiegészítő munkálatok le-

hetővé tették. Noha a bányák termelésének visszaesésével és idegen áramfogyasztóknak az 
általános gazdasági depresszióval járó csökkent áramfogyasztásával kapcsolatban a barcikai 
villamosközpont áramtermelése a múlt évben szintén visszaesést mutat; mint örvendetes jelen-

ség feljegyezhető, hogy az új áramfogyasztók száma az év folyamán szaporodott, amennyiben 

a Sajómenti Villamossági és Ipari szövetkezet révén, négy új község csatlakozott a 
villamosközponthoz, ezenkívül két bányaüzem, valamint Szuhakálló vasútállomás. Cséplési 
célokra is igénybe vették az áramot, s a Sajó völgyében a villamosáramnak a mezőgazdaság-

ban való fokozottabb használata remélhető… 

K 300.000,000, adományul a tisztviselői nyugdíjalapnak K 100 000,000, a munkások üdülési 
szabadságalapjára 50.000,000, a munkások gyermekeinek üdültetése céljára K 50.000,000 = 
K 1,780.000,000 használtatván fel…”47

 

 

Év 

A Borsodi Szénbányák Rt 
 termelése 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter Disznóshorvát Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1925 55 377 75 816 109 329 53 429 35 851 329 802 

 

 

1926. év 

 

Az évre vonatkozóan a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt beszámolói alapján jutha-

tunk ismeretekhez. 
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 Ez az Új – Erzsébet - akna (Kisfalud-puszta, vagy Kos-völgy…), majd III. akna. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1926 (59. évfolyam, 1-24. szám)1926-05-04 / 9. szám. A Borsodi Szénbányák 
Részvénytársasága (Budapest) 1926 április 10-én tartotta XV-ik rendes közgyűlése.  
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„A részvénytársaság… munkával és küzdelmekkel teljes, de pénzügyi eredmény tekin-

tetében sajnos, meddő évre tekint vissza. A széntermelés ismét visszaesést mutat. A termelés 
kényszerű lefokozása immár három év óta megállás nélkül tart. Évek sora óta panaszoljuk a 
részvénytársaság a szén eladása körül mindinkább feltornyosuló nehézségeket: a cseh, német 
és lengyel bányák nyomasztó dumpingversenyét, valamint a borsodi bányák egymás ellen 
folytatott ádáz versengését, mely már oda fajult, hogy számos bánya önköltségen alul adta el 
szenét és amelynek természetes következménye több bányavállalat megszűnése lett.  

Legsúlyosabb azonban a panasz a trianoni szűk határok ellen, amelyek bilincsként szorítják, 
elvágták telepeiket sok évtizedes természetes fogyasztó területektől, az ipartelepekben gazdag, 

egykori Felsőmagyarországtól és hovatovább lassú elsorvadásra ítélik a jobb sorsra érdemes 
borsodi szénbányászatot. A csehszlovák területre a szénkivitel, ha nem is teljesen lehetetlen, 
de rendkívül meg van nehezítve a kiviteli engedélyek rendszere által és igen meg van drágítva 
az ott kivetett szénadóval és kezelési költségekkel. Román területre a kivitel teljesen lehetetlen, 
mert román részről oly magasak a szénre kivetett vámtételek, hogy azok a magyar szén érté-
kének csaknem a 100 %-át jelentik. Minden emberileg lehető, idejében megtörtént, hogy a 
bányák termelő- és versenyképessége a modern kor színvonalán tartható legyen. A gazdasági 
konszolidáció megkezdődése: 1920 óta, tervszerűen oly nagyszabású újberuházási tevékeny-

séget fejtett ki a társaság összes telepein, hogy úgyszólván egészen újjá teremtette azokat. A 
régi, kezdetleges és részben elavult épületek helyén most célszerűen épült, modern, szép bá-
nyatelepek állanak.  

Barcikán legmodernebb, nagyszabású központi villamos erőtelepet létesített, amelynek áram-

termelése megbízhatóság és olcsóság tekintetében minden kívánalomnak megfelel. 

Az elmúlt hét esztendőben mintegy 7 1/2 millió pengőt fektettek be a Borsodi Szénbányák R.-T. 

a telep újjáépítésébe, amivel a legmesszebbmenő gondosság követelményeinek is igyekezett 

eleget tenni.  

A fentvázolt viszonyok közepette sajnos, nem volt lehetséges, hogy a nagyarányú új beruházá-
sok eredményei számszerűen mutatkozzanak, mert hisz a bányák magasra fokozott teljesítőké-
pessége csak felényin alul volt ily körülmények közt kihasználható. Korszerű berendezésekkel 
a takarékosság elvét sikerült ugyan az egész vonalon a lehető legnagyobb mértékben megva-

lósítani, azonban lefokozott termelés mellett természetesen nem jelentkezhetik annak pénzügyi 
eredménye.  

A mostoha viszonyok kényszere alatt az üzemkoncentráció elvét követve, 1925-ben be kellett 

szüntetni a velezd-putnoki akna építésének megkezdett munkálatait, a disznóshorváti Ella-

akná üzemét és beszüntetni volt kénytelen a közel három évtizeden át rendszeres üzemben ál-

lott kazinci bányatelepet. Mindeddig nem sikerült a kazinci telep épületeibe valamely ipari 
üzemet telepíteni.  

A széneladás koncentrációja érdekében évek óta kifejtett szakadatlan fáradozás azonban 
eredményre vezetett: a múlt év június 1-én megalakult és megkezdte működését a Szénárusító 
Részvénytársaság, Budapest, V., Zoltán-utca 2–4, amelyben a társaság széntermelésének ará-
nyában megfelelő részesedést vállalt. Ezen eladási szervezet megfelel kitűzött hivatásának: 
egységesíti a borsodi szenek eladását, kiküszöböli a lábrakapott visszásságokat, különösen a 
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kockázatos kihitelezés terén és legjobb akarattal igyekszik az eladási költségek lehető olcsób-

bítására, amivel hathatósan hozzájárul a borsodi bányászat szanálásához…  

A földtulajdonosnak járó szénbányabért a 760/1921. M. E. sz. kormányrendelet a szén min-

denkori átlagárának 1 ½ %-ában állapította meg. Ezen kivételes rendelkezést az 1927 január 
30-án közzétett 762/1927. M. E. sz. rendelet hatályon kívül helyezte. Ennek alapján a 
terrágiumot most már az eredeti aranybérfilléres alapon kell fizetni és nem hallgatható el, 
hogy a terrágium felemelése a borsodi szén értékéhez képest amúgyis drága termelési költsé-
gekben árdrágító tényezőként hat. Ez év január 1-én életbelépett az 1925. évi XXXIV. t.-c. 

alapján a bányamunkások nyugbérbiztosítása. E reform ugyancsak drágítani fogja a szénter-

melés költségeit, mert az eddiginél is súlyosabb terheket ró a hazai bányászatra, mely a nyug-

bérbiztosítás terheinek viselésében eddig is részt vett önkéntes adományaival. A bányászati 
munkálatok a lefolyt évben a fenn vázolt viszonyok folytán főleg az egyes üzemek termelőké-
pességének oly mérvű fenntartására szorítkoztak, amely arányban állott a mindenkori piaci 
kereslettel.  

Kivételt képezett e tekintetben Királd, ahol a mélyszint feltárása erélyes ütemben folyt és mos-

tanában befejeződött; a Zsigmond-aknának 105 m-rel, az ú. n. mélyszintre való lemélyítése 
elkészült. E szinten a főkeresztvágat és egy légvágat hajtatott ki, hogy az új teleprész fejtési 
munkálatai mielőbb megindulhassanak. A földalatti feltárásokból, továbbá mélyfúrásokból 
ezen széntelep kitűnő minőségére és a művelési viszonyok aránylagosan kedvezőbb voltára 
lehet következtetni. 

Sajószentpéteren a II. számú akna lejtakna, Sajókazán a Kálmán-lejtakna és Rudolftelepen a 
II. számú lejtakna irányvágatainak előhajtása és falazása folyt. Ezen munkálatok célja új fel-

tárások előkészítése. Műszaki beruházásokat, valamint építési munkálatokat a bányaüzemek 
ez év folyamán nem igényeltek. A felmerült kisebb szükségleteket a beszüntetett üzemek fel-

szabadult gépészeti felszereléseiből lehetett kielégíteni, amelyeket a többi bányáknál célszerű-
en felhasználnak.  

A barcikai villamosközpont üzemi eredményei az előző évieknél kedvezőbbek, noha a gazda-

sági viszonyoknak a reméltnél kisebb mérvű javulása itt sem tudta hatását éreztetni. Ennek 
dacára ez év áramtermelése a múlt évinél valamivel nagyobb volt és az áramfejlesztőtelep 
gazdaságossági hatásfoka folytatólagosan örvendetes mértékben javult. A Miskolci Villamos- 

sági R.-T.-gal létrejött ifjabb megállapodás az idegen fogyasztók által igénybe vett áram-

mennyiséget jelentősen növelte; az 1927. év folyamán az ez évinél is lényegesen nagyobb 
áramfogyasztás várható. A Sajókazai Villamossági R.-T.-gal Sajókaza község áramellátását 
illetően megállapodás köttetett; ezenkívül Sajókaza vasútállomás, egy malom és egyéb kisebb 
fogyasztók csatlakoztak az áramszolgáltató távvezeték-hálózathoz. Az ország minden részében 
fokozott mértékben megindult villamosítási munkálatok erős reményt nyújtanak a részvénytár-

saságnak ahhoz, hogy a villamosítás terén fennálló, messzebmenő tervei is rövidesen a meg-

valósítás stádiumába léphetnek. A helyes energiagazdálkodást lehetővé tevő ama törekvés, 
hogy a borsodi szénmedence villamosáram alakjában szolgáltassa a Borsoddal határos vár-

megyék, valamint a tiszántúli síkság részére is a szükséges energiát s, hogy a vasutak villamo-

sításának munkájában részt vegyen, remélhetően, ha csak lépésről-lépésre is, de 
programmszerűen valóra fog válni. Kétségtelen, hogy a barcikai villamos központban termelt 
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villamos energiának világítási, motorikus és gazdasági célokból nagy körzetekben való, foko-

zottabb mérvű igénybevétele a szénbányák termelőképességének jobb és állandóbb természetű 
kihasználását fogja maga után vonni.  

Tartós javulást a borsodi szénkörzetben azonban csak a gazdasági és főleg a nemzetközi poli-
tikai viszonyok gyökeres megjavulása hozhatna, melytől a szűk trianoni határok megnyitása 
remélhető volna, ami orvoslást hozna a mostani beteg helyzetre…”48

 

 

„ 6. A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága sajószentpéteri bányaüzeménél 1926. 
június 25-én Kálmán Ferenc vájár súlyos balesetet szenvedett. A baleset a bányaüzem I. szá-
mú lejtősaknája 2-dik déli fővonalából hajtott I. számú sikló 50. számú munkahelyén kézben 
tartott két darab 8. számú gyutacsnak elrobbantása folytán következett be, mely sérült balkeze 
fejét szétroncsolta. Sérült vallomása szerint robbantáshoz készült, s ezért szerszámládájából 
robbantószereket vett ki, s hozott munkahelyére. Állítása szerint balkezében két darab 8. szá-
mú gyutacs volt, melyet tenyerét bezárva tartva hozott a munkahelyre, míg jobb kezében 3 
darab paxitpatron,

49
 gyújtózsinór és ujjára akasztva karbidlámpa volt. Így felszerelve tért 

vissza helyére, hol előbb a paxitpatronokat ejtette le maga mellé, azután a lámpát akasztotta 
egy támfára, körülbelül fejmagasságban. Ezután a földönheverő gyújtózsinór után nyúlt 
jobbkezével, míg balkezében a gyutacsokat is tenyerébe bezárva  tartotta. Amint a zsinór után 
nyúlt, a két gyutacs kezében felrobbant, s azt szétroncsolta. A vizsgálat ezzel szemben megál-

lapította, hogy az a gyújtózsinór, melyet Kálmán fel akart szerelni, azt mutatta, hogy azzal 
Kálmán már bizonyos műveletet végzett, miután a zsinórnak egyik vége ugyan csak annyira 
volt szétbontva, mint amennyire a tekercsben lévő zsinórok vége szét szokott bomlani, a gyúj-

tózsinór másik végén azonban erőszakos szétbontás és kisebb pörkölődés nyoma látszott. A 
vizsgálatkor a gyutacsszorító-fogón füstnyomok voltak észlelhetők. Kétségtelennek látszik 
sérült tagadásával szemben, hogy ezt a szorítófogót használta, s a baleset a gyutacs szerelése 
közben, a szorítófogó helytelen alkalmazása miatt következett be."50

 

 

„ Barnaszénre és terméskőre engedélyezett kedvezményes díjszabás.  

Október hó 17-től kezdődő érvényességgel Barcika, Disznóshorvát, Edelény, Környe, 
Mátramindszent, Sajókaza és Sajószentpéter állomáson több megnevezett, de helyszűke miatt 
itt fel nem sorolható állomásokra feladott barnaszén küldeményekre állandó jellegű szállítási 
díjkedvezmény engedélyeztetett. – Ugyancsak ezen naptól kezdve a Szarvaskő állomáson Ede-

lény állomásra 15 tonnás kocsiban feladott terméskő és kavicsra 34 fillér fuvardíj engedélyez-

tetett 100 kg.-kint. (Vállalkozók Lapja. 43.) Lts.”51
 

 

                                              
48

 A Borsodi Szénbányák Rt 1926. évi jelentése. Bányászati és Kohászati Lapok, 1927 (60. évfolyam, 1-24. 

szám)1927-05-17 / 10. szám 
49

 A paxit egy TNT tartalmú ipari, bányászati robbanóanyag. 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. 
50

 Alliquander Ödön: Magyarország bánya- és kohóipara az 1912-1926. évben (Baleseti fejezet) 
51

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1927 (60. évfolyam, 1-24. szám)1927-11-16 / 22. szám  
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Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1926 1 349 278 

 

Év 

A Borsodi Szénbányák Rt 
 termelése 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter Disznóshorvát Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1926 59 442 70 032 51 912 59 086 441 240 913 

 

Csak megjegyzésként közöljük itt, hogy ezekben az években a gazdasági visszaesés, 
bányászati csődök, bányabezárások érintik a környéket is. Ily módon a Kondó környéki bá-
nyák egész sora is ellehetetlenül. Az 1920-tól már megépült és üzemelő Kondó – Sajószentpé-
ter külszíni bányavasút ilyen módon nem gazdaságos! 

1926-ban a Borsodi Szénbányák Rt, a MÁK Rt társasága,  megszerzi a szénjogokat a 
Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt-től a sajólászlófalvai Gyula-tárójára. Így a 760 mm –es gőz-

üzemű vasútja is, amely a kondói külszíni bányavasútra csatlakozott, a Borsodi Szénbányák Rt 
tulajdona lesz. 

Még ebben az évben a Sajókondói Kőszénbánya Rt a külszíni bányavasutat megszünteti, fel-

szedeti, az anyagát, járműveit eladja. A vasúti szállítások ellehetlenülése miatt a még „talpon 
maradt” többi bánya is becsődöl 

 

1927. év 

 

Az infláció végét jelentette a stabil fizetőeszköz a pengő megjelenése.  

A pengőt 1927. január 1-jén vezették be a magyar korona helyett, s mintegy húsz évig, 1946. 
július 31-ig volt törvényes fizetőeszköz. Váltópénze a fillér volt (1 pengő = 100 fillér). Beve-

zetése az első világháborút és Trianont követő gazdasági válság utáni stabilizációs program 
része volt. Bevezetésének fedezetét egy 307 millió aranykoronás (~ 15 085 995 akkori brit 
font sterling) népszövetségi kölcsön biztosította. Ebből 170 millió aranykoronát Nagy-

Britannia, a többit, 137 milliót az Amerikai Egyesült Államok, Olaszország, Svájc és két to-

vábbi állam nyújtotta. 

A pengő egészen a II. világháború kezdetéig, azaz 1939-ig nagyon stabil és erős fizetőeszköz 
volt. 

52
 

Az évtized közepét követően a nyugodt munka – sajnos rövidre szabott – esztendei 

következtek. A MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt bányái elérték és meghaladták az utolsó 
békeév széntermelésének volumenét.  

                                              
52

 1927-1939 között 27,70 - 32,24 pengő/brit font sterling értéken mozgott. Akkori USA dollárban ez 5,7 – 6,7 

pengő/USA $. 
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A bányászatra vertikálisan ráépülő iparágak, – cementgyártás, koksz és brikett-termelés, majd 
a korszak végén termelni kezdő alumíniumkohók – is jelentős mennyiségi és minőségi növe-

kedést jelentettek.  

Amint arról már írtunk, a részvénytársaság vezetői jó piaci érzékkel kívántak jelen lenni – és 
ebben sikerült számottevő üzleti pozíciókra szert tenni – az ország elektrifikálásában, az 

energia termelésében, valamint a településeknek, térségeknek, de a fővárosnak, és egyes nagy 
fogyasztóknak, Magyar Államvasutak, Fővárosi Villamos Közlekedési Társaság és a többiek 

energiaellátásában is. 

Ez egyértelműen javította a szénértékesítési gondokat, de jelentősen lecsökkentette a szén 
szállításával kapcsolatos költségeket is. A villamos energia távvezetékes szállítása korszerű 
és jó hatásfokú megoldás volt. 

 

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 1926. évi április hó 30-án tartott, 34.-ik 

rendes közgyűlésén hangzott el: 

 

„ A Borsodi Szénbányák R.-T. körzete a múlt évben is az ottani kisebb és nagyobb bá-
nyák rendkívül éles versengésének színhelye volt. Ezen bányászatok jövedelmezősége csak a 
termelés és eladás egységes szabályozása által volna elérhető…”53

 

  

„ Pályázati hirdetmény.  

A Borsodi Szénbányák Rt. sajószentpéteri bányaműveinél fennálló bányatárspénztár 
ezennel pályázatot hirdet egy megüresedett rendelőintézeti ápolói állásra. Az ápolói állás 
havi 72.- pengő készpénzfizetéssel és természetbeni lakás, fűtés és világítás javadalmazással, 
vau egybekötve. Pályázhatnak hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolt egészséges, lehetőleg 
vizsgázott férfi, vagy nő ápolók, akik az ápolói teendőkben megfelelő gyakorlatot tudnak iga-

zolni. A pályázati kérvények „Bányatárspénztári Elnökség, Sajószentpéter" címre, 1927. évi 
május hó 15-ik napjának déli 12 órájáig nyújtandók be. A kérvényhez csatolandó az egészségi 
állapotot igazoló hatósági orvosi bizonyítvány és az addigi gyakorlatot igazoló működési bi-

zonyítványok. A sajószentpéteri társpénztár Elnöksége.”54
 

 

Néhány név és személy az akkori időkből. 

 

„ Ronkay Ferenc okleveles bányamérnök 

(Sajószentpéter, Magyar Élet Pártja)  

1885-ben született Halácson. Római katolikus, nős, okleveles bányamérnök, bányaügyi főta-

nácsos. A középiskolát Léván végezte, utána a Selmecbányái bányamérnöki főiskolán 1906-

                                              
53

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1926 (59. évfolyam, 1-24. szám)1926-06-02 / 11. szám 
54

 Pesti Hírlap, 1927. április (49. évfolyam, 74-97. szám)1927-04-26 / 93. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 18. Sajószentpéter I. és II. akna, 1921-1930 

 

38 

ban bányamérnöki oklevelet szerzett. Két éven át Amerikában több nagy bányában gyarapí-
totta ismereteit s hazatérve, 1909-ben a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. szolgálatába 
lépett, s mint bányamérnök, 1912-ig Tatabányán működött. Ekkor 
átlépett a Rimamurány-Salgótarjáni Vasművek Rt. kötelékébe és 
1920-ig az ózdi szénbányászatnál volt, majd a Borsodi Szénbányák 
Rt. sajószentpéteri és rudolftelepi üzemeinek vezetője lett. A világ-

háborúban rövid ideig az olasz harctéren, mint tartalékos hadnagy 

teljesített szolgálatot, de később szolgálati érdekből felmentették. 
Tagja Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának. A várme-

gye életében élénk részt vett, a sajószentpéteri kerületben ő irányí-
totta, mint elnök a Nemzeti Egység Pártja szervezkedési mozgalmát. 
1935-ben az általános választások idején kapcsolódott az országos politikába, amikor a 
sajószentpéteri kerület a Nemzeti Egység Pártja programjával képviselőjévé választotta. Az 

övé volt a legnagyobb szótöbbségű mandátum, a kerület 9500 szótöbbséggel választotta meg, 

a radikális párti jelölttel szemben. A költségvetési vitákban és szakjavaslatok tárgyalásán 
többször felszólalt, ismételten volt előadó is.”55

 

 

„ Tavy (Seefranz) Géza okl. bányamérnök, ny. m. kir. főmérnök, a Borsodi Szénbányák 
R.-T. bányafelügyelője. Abaúj-Torna megyében, Stószon született 1886-ban. A főreáliskolát 
Körmöczbányán végezte, s ugyanott érettségizett. 1903 –1906-ig 

végezte a bányamérnöki szakot a m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskolán Selmeczbányán és 1909-ben megszerezte a bányamérnöki 
oklevelet. Főiskolai tanulmányainak befejezése után az állam szol-

gálatába lépett, mint bányagyakornok, a nagybányai m. kir. bánya-

igazgatóság kerületébe tartozó kapnikbányai bányahivatalnál. In-

nen a körmöczbányai m. kir. bányahivatalhoz került (Nándor-akna 

és Ludovika-akna). Később a hodrusbányai m. kir. bányahivatalnál 
Schöpfer-táróhoz került, s végül a selmeczbányai m. kir. bányahiva-

talnál (Erzsébet-akna, Zsigmond-akna és Ferenc-akna) teljesített 
szolgálatot. Az államvizsga letétele után tisztjelölti, majd segédmér-

nöki és mérnöki minőségben a Zsigmond-akna és később Miksa-akna és Istenáldás-tárói üze-

mek önálló vezetésével bízatott meg. 1917-ben a magurkai m. kir. bányahivatalhoz helyezték 
át és ugyanitt a főnöki teendők elvégzésével bízták meg. 1918-ban beosztásában főmérnökké 
lépett elő. A Felvidékről 1920-ban magyarsága miatt a csehek kiutasították, majd a m. kir. 
pénzügyminisztérium 1922-ben nyugdíjazta. Ekkor a Borsodi Szénbányák Rt. szolgálatába 
lépett és a sajószentpéteri bányaüzemhez osztották be. 1924-ben a borsodmegyei rudolftelepi, 

utóbb a királdi bányaüzem önálló vezetésével bízták meg, s e beosztásában ma is működik.  
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A közéletben élénk szerepet játszik. Borsod – Gömör és Kishont egyelőre egyesített 
vármegyék törvényhatósági bizottságának tagja, a Nemzeti Egység Pártjának 
disznóshorváti községi elnöke, a rudolftelep – disznóshorváti r. kath. egyházközség vi-

lági elnöke, stb.”56
  

 

Sajószentpéteren a II. számú akna-lejtakna, Sajókazán a Kálmán- lejtakna és Rudolfte-

lepen a II. számú lejtakna irányvágatainak előhajtása és falazása folyt 1927-ben.
57

 

 

 Amint arról már írtunk, a borsodi szénmedence számos kisebb bányája, bányatársasága 
tönkrement az 1920-as évek második felében. Egyes újságok összességében akár 2000 bá-
nyászcsalád alapvető megélhetési gondjairól is cikkeztek. A tényleges számot nem lehetett 
megállapítani biztos adatok hiányában, ezért csak adalékokkal tudunk szolgálni. 

 

„ Borsodból 500 bányamunkást telepítenek Szászországba és Brandenburgba.  

A földművelésügyi minisztérium felügyeletével intézték a telepítési akciót. 

Miskolc, április hó. 

Feltűnést keltő engedély érkezett a belügyminisztériumtól az alispáni hivatalba. A be-

lügyminisztérium megengedte 500 munkás kivándorlását Németország területére. Szászor-

szágba. Brandenburgba és Pomerániába. A munkások egyik csoportja piros „K” betűvel ellá-
tott útlevéllel már el is utazott, hogy 1929 tavaszáig Németországban dolgozzék. A nagy kite-

lepítési akciót a földművelésügyi minisztérium felügyelete alatt működő Országos Mezőgaz-

dasági Munkaközvetítő Hivatal intézte. A német bányavidékekre többezer munkást lehetne 
kitelepíteni, de egyelőre csak félezer munkás kivándorlását engedélyezték, mert az akció ki-

szélesítése előtt tanulmányozni akarják a német munkásviszonyokat és látni akarják, mi törté-
nik az 500 borsodmegyei munkással.  

Borsod vármegyét igen nagymértékben sújtja az egyre növekedő munkanélküliség a 
borsodmegyei szénbányák üzemszünete miatt. Különösen Canadába vándoroltak ki már nem-

csak bányamunkások, hanem volt katonatisztek és B- listás tisztviselők is. A borsodi községek-

ből például január elsejétől március 31-ig 257 magyar vádorolt ki Canadába. Ez a számadat 
arra vall, hogy Borsod megyéből naponként átlag hárman veszik kezükbe a vándorbotot és 
indulnak Canadába. Főképpen az edelényi járásból vándorolnak ki nagyon sokan. Ennek 

okáról Bonis Aladár alispán a következőképpen nyilatkozott:  

– Borsodmegyében az edelényi járásban mutatkozik a legnagyobb kivándorlási láz. 
Egymásután szűnnek meg a bányavállalatok a járás területén és így a szegény munkáscsalád-

ok kereset nélkül maradtak. Ezért mennek el volt bányamunkások, de földmívesek is 

Canadába szerencsét próbálni.   
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– A canadai magyar kivándorlók sorsára azonban jellemző, hogy a magyar külképvi-

seleti hatóságok közlése szerint tucatjával deportálják az Egyesült Államok területéről a 
Canadából átszökött és átcsempészett magyar kivándorlókat. A kivándorlók rossz sorsát iga-

zolja az a körülmény is, hogy a winnipegi és montreali magyar konzulátus értesülése szerint 
megindult a tönkrement canadai magyar kivándorlók visszavándorlási folyamata.  

Ez a visszavándorlás azonban egyáltalában nem hat riasztóan a borsodmegyei munkásokra, 
akik szorult helyzetükben utolsó vagyonkájukat, is pénzzé teszik, csakhogy Canadába mehes-

senek. A németországi munkástelepítés tehát jótékony ellensúlyozás lesz a canadai kivándor-

lási láznak.”58
 

 

„ A Borsodi Szénbányák R.-t. mérlege.  

A Borsodi Szénbányák r.-t. 1927. évre lezárt mérlegének adatai most kerültek a nyil-
vánosság elé. Bár a vállalat 1927-ben fokozódó termelés mellett dolgozott, melynek folyamán 
termelése 72.960 métermázsával, azaz 2,69 %-kal növekedett, a szükségessé vált tartalékolá-
sok és leírások folytán 1927-re sem fizet osztalékot. Az igazgatósági jelentés a vállalatnak 
pénzügyileg termelési eredményhez nem mért eredményét azzal indokolja meg, hogy a külföldi 
szénárak dumpingolása nagyban csökkenti a magyar szénbányák versenyképességét. Ennek 
ellenére bízik abban, hogy állandóan javuló konjunktúra mellett, feltéve, ha az üzemek kapa-

citását nagyobb mértékben lesz módjában kihasználni a vállalatnak, pénzügyileg is jó ered-

ményt fog tudni produkálni a folyó évre. A vállalat egyébként 1,600.000 pengő részvénytőke 
mellett 97.770,88 pengő tiszta nyereséget ért el, melyhez hozzáadva az 1927-ről áthozott 
52.571,12 pengős nyereségegyenleget 158.342 pengő áll az igazgatóság rendelkezésére. Eb-

ből az igazgatóság 100.000 pengővel az értékcsökkenési tartalék-alapot dotálta, 40.000 pen-

gőt az alapszabályszerú tartalékolásokra fordított, 10.342 pengőt pedig a következő év szám-

lájára utalt át. (Pesti Tőzsde. 14.) Lts.”59
 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1927 1 497 022 

 

Év 

A Borsodi Szénbányák Rt 
 termelése 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter Disznóshorvát Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1927 61 117 68 486 83 985 64 263 0 277 851 

 

1928. év 

 

Egy sajnálatos 1928-as évi baleset híre fennmaradt az MTI irataiban is. 
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„ § /V/ Miskolc, április 4. Földesi Benjámin sajószentpéteri bányamunkás a földalatti 
lóvasutat kezelte a sajószentpéteri bányákban. A minap olyan gyorsan hajtotta a lovat, hogy a 
szeneskocsi kisiklott és ledöntötte az alagutat tartó oszlopokat. A lezuhanó széntömeg a bá-
nyászt maga alá temette, úgy hogy már csak a holttestét sikerült meg találni./MTI/”60

 

 

„ Ludvig József (1856–1928) 

A bányamérnöki kart érzékeny veszteség érte, Ludvig József, a Magyar Ált. Kőszénbá-
nya Rt. bányafőgondnokának folyó évi júl. 16-án bekövetkezett halálával.  

Ludvig József 1856 szeptember 30-án született Aknasugatagon. Középiskolai tanulmányait 
Máramarosszigeten, a főiskolát pedig Selmecbányán végezte 1886-ban.  

Gyakornoki éveit a kincstárnál töltötte Selmecbányán, előbb a bányamérnökségi irodában, 
majd a Pacher-tárón s 1888-ban megszerezte a bányamérnöki oklevelet.  

Még ugyanezen évben Aranyijára, majd Veres- patakra kerül, ahol 
mint magy. kir. bányagyakornok működik 1891-ig. 

A kincstártól a «Füzesdi ércbánya» német magánvállalathoz sze-

gődik, melynek szolgálatában 1894-ig marad, majd a Rimamurány 
Salgótarjáni Vasmű Rt. gömörmegyei «Rákosbánya» telepén mint 
üzemvezető-bányamérnök teljesített szolgálatot 1895-ig, amikor 

búcsút mondva az ércbányászainak, a Magyar Ált. Kőszénbánya 
Rt. királdi bányatelepén helyezkedett el. Itt hat évet töltött, először 

mint Királd és Sajószentpéter kerületi bányamérnöke, majd később 
mint Királd üzemvezetője.  

Borsodból 1902-ben Tatabányára helyezték, ahol mindvégig mint bányafőgondnok a bánya-

mérnökség főnöke volt. 

Mérnöki tevékenységének ezen utolsó stációja volt a fő működési tere. Amikor Tatabányára 
került, az országnak ez a ma már leghatalmasabb bányatelepe még csak a kezdet kezdetén 
állott, csak az ú. n. ótelepi rész volt művelés alatt. A telep rohamos fejlődése csak ezután kö-
vetkezett s azok sorában, akik ezen építő munkában résztvettek, jelentékeny szerep jutott neki 
is.  

Mint a mérnökség vezetője, alapos ismerője volt úgy a külszíni, mint a bányabeli viszonyok-

nak s a jelenleg fennálló műtárgyak, szállítópályák mind az ő mérnöki rátermettségét bizo-

nyítják.  

Szelíd, a békét szerető egyénisége a társulat ügyeinek intézésében mindig a barátságos meg-

egyezést kereste. A bányatelepen fogalom volt daliás alakja, örökké mosolygó arca s végtelen 
jósága, amiért mindenki a legnagyobb tisztelettel és szeretettel tekintett föl a szép öreg úrra.  

Hivatalát fiatalos ügybuzgalommal látta el egészen június közepéig, amikor váratlanul meg-

betegedett. Családja Pestre vitette, ahol megoperálták, de szervezete épen az operáció követ-
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keztében legyengült s a «Cottage» szanatóriumban rövid szenvedés után csendben visszaadta 
jóságos lelkét Teremtőjének.  

Halottunkat a kispesti róm. kath. temetőben helyeztük júl. 18-án örök nyugalomra, mélyen 
sújtott családja, rokonai, a társulat központi és tatabányai képviselői és a bányahatóság kísé-
retében.  

A sírnál a központi igazgatóság nevében Vizer Vilmos bányaügyi főtanácsos, központi bánya-

igazgató, a tatabányai bányaigazgatóság és tiszti kaszinó nevében, melynek örökös díszelnöke 
volt Kálmán Miksa bányafőfelügyelő mondott búcsúztatót, s egyenruhás bányászaltisztek tisz-

telgése mellett utolsó útját tette a föld mélyébe egy nemeslelkű bányász, kinek emlékét min-

denkor kegyelettel fogjuk megőrizni. F. J.”61
 

 

A bányatelepeken, így Sajószentpéteren is, szigorú, a munka és a hatalom igényei által 
kialakított hierarchikus rend uralkodott, amely rendnek a keretei közé szorította a bányaveze-

tés, a termelés a mindennapok és az ünnepek világát. 

Lépésről lépésre kiépültek a bányatelepek, amelyek mindenre kiterjedő teljes ellátást biztosí-
tottak az itt dolgozóknak.  

A nőtlen munkásokat munkáslaktanyákban helyezték el, a nős, családos dolgozók szolgálati 
lakást kaptak, amelyekben a fűtést a szénjárandóság, a világítást a bánya és ipartelepek ener-

giaellátására épített erőmű szolgáltatta térítésmentesen. 

Az alkalmazottak és a munkások egyes rétegei között óriási, erősen differenciált anyagi kü-
lönbségek voltak, a bányatelepeken szigorú kasztrendszer volt érvényben.  

A bányászok és munkások zöme szoba-konyhás, minden komfortot nélkülöző, hat lakásból 
álló házakban, az altisztek, tisztek, alkalmazottak beosztásuktól függő minőségű és nagyságú 
lakásokban laktak. A tisztviselők és alkalmazottak jólétben éltek, és a MÁK Rt-nél élvezett 
biztonság, külön juttatások, nyugdíjpénztár stb. igen nagy előnyt jelentettek számukra. 

Mindezek mellett a törvények és a vállalat is igyekezett a munkásairól is gondoskodni.  

 

„ Miskolcra kerül a selmeci bányaaltisztképző iskola 

A trianoni béke egyik legszomorúbb következménye volt, hogy a Felsőmagyarország 
bányavidéke idegen kézre került. Ennek következtében a Selmecbányai erdészeti, bányászati, 
kohászati főiskolák mellett a bányaiskolák és altisztképzők is hazátlanokká váltak. A m. kir. 
kereskedelemügyi és pénzügyminisztérium a selmeci erdészeti, bányászati és kohászati főisko-

lákat Sopronba helyezte át. Most felmerült az a terv, hogy a bányászati és kohászati altiszt-

képző bányaiskolát Miskolc környékén állítják fel, amennyiben ez a vidék sok bányájával ki-

válóan megfelelne a bányaaltisztképzés céljainak.  
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A Bányaiskolát Végzettek Országos Egyesülete nemrég memorandumban fordult a pénzügyi 
és a kereskedelemügyi miniszterekhez, a melyben ismertette a bányaiskolák felállításának a 
fontosságát.  

A memorandum lényege a következő: A hazai bánya- és kohóiparnak kellően képzett szak-

erőkre van szüksége. A bányaszabályzat is előírja, hogy bányaaltiszt, illetve bányafelvigyázó 
csak az lehet, aki a hazai bányásziskolát elvégezte. – Rendkívül fontos azonban az, hogy az 
iskolai elméleti oktatás a választott szakban a megfelelő gyakorlati munkával legyen össze-

kötve.  

A memorandum szerint Diósgyőr felel meg legjobban a bányaiskola céljainak. 

A kiszemelt célnak a mai viszonyok között a legjobban megfelel a magyar királyi állami vas- 

és gépgyárak Diósgyőr-vasgyári telepe. A diósgyőri-vasgyár nemcsak elsőrangú technikai 
berendezkedéssel rendelkezik ugyanis, hanem közelében vannak a gyár saját tulajdonát képe-

ző perecesi, valamint a könnyen elérhetők s magánkézben levő, szintén modern berendezésű 
borsodi szénbányák is. Ezért az új bányászati és kohászati tanintézet számára a legkedvezőbb 
hely az állami vasgyárak diósgyőri telepe. Itt az iskola céljaira szükséges épületek és a gyár 
mérnöki karában levő szakemberek kéznél vannak és kezük alatt az új nemzedék a szükséges 

szaktudást könnyen elsajátíthatná. Az iskola Diósgyőrött való felállítása azért is kedvező terv. 
mert a tanulóifjúság szerényebb keretek között könnyen tudna hajlékhoz és ellátáshoz jutni. 
Ezekből következik, hogy a létesítendő bányászati, kohászati tanintézetnek a legjobban Diós-

győr felel meg.  

Az új bányászati, kohászati tanintézet tanulói négy középiskola után két éven keresztül az 
üzemekben előforduló munkarendet, két éven keresztül pedig az elméleti adminisztratív mun-

kákat tanulnák meg. Az iskola elvégzése után a bányász altisztek egész Magyarország összes 
bányáiban nyerhetnének alkalmazást, annál is inkább, mert állandóan csökken a végzett bá-
nyaaltisztek száma. 

A vármegye is pártolja a tervet.  

Borsod. Gömör és Kishont vármegyék főispánja, akihez a tervet ez év március 30-án terjesz-

tették fel, melegen pártolta a minisztériumokban a Diósgyőr községben elhelyezendő bányais-

kola létesítését. A miskolci bányakapitányság is készséggel magáévá tette a mozgalmat és 
mindennemű támogatását megígérte a bányásziskola felállítása esetére. Az indítvány a m. kir. 
állami vas-, acél- és gépgyárban is teljes elismeréssel találkozott és a tervet már csak azért is 
megfelelőnek tartották, mert a hazai bányászok és kohászat jövője szempontjából a képzett 
bányász és kohász altisztek rendkívül nagy fontossággal bírnak.  

Diósgyőrben nincs hely a bányaiskolának.  

A memorandumot tehát a pénzügyminisztertől, a kereskedelemügyi minisztertől kezdve a vár-

megyei törvényhatóság és a bányakapitányságig mindenütt pártolólag fogadták. A terv szerint 
a bányaiskola Diósgyőr községben került volna elhelyezésre. Diósgyőr község évi közgyűlésén 
nemrégiben tárgyalták a bányásziskola elhelyezésének a kérdését, sajnos, azonban eredmény-

telenül. Ugyanis úgy a Vasgyár, mint Diósgyőr és Pereces bányatelep területén a községi 
elöljáróság megállapítása szerint nincs elegendő hely a bányaiskola felállítására. A memo-
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randumra ennek következtében Diósgyőr község kénytelen, volt elutasító választ adni. A hely-

szűke következtéiben a terv már megbukott, amikor felmerült egy újabb megoldás lehetősége.  

Az újabb megoldás szerint a bányászati iskola nem vall csődöt a diósgyőri elhelyezkedés ne-

hézségei miatt. Hodobay polgármester a város kulturális előnyét tartva szem előtt, kedvezően 
nyilatkozott a bányásziskola miskolci elhelyezéséről. A város a mozgalmat magáévá teszi és 
így a bányásziskola Miskolcra kerül, mert kétségtelen, hogy Miskolc már csak azért is. mert a 
Vasgyárhoz, a perecesi bányához és a borsodi szénbányákhoz viszonyítva egyaránt a köz-

pontban fekszik, ugyanúgy alkalmas a bányaiskola befogadására, mint Diósgyőr.”62
 

Nem csitulnak a borsodi szénmedence, így a sajószentpéteri szénbányászat problémái 
sem. A megyei vezetés részéről is komoly kritika fogalmazódott meg a szénproblémák miatt. 
Az erről cikkező lapok most már reálisabb, azonban még mindig ijesztő számú munka és ke-

nyér nélkül maradt bányászról írnak, amit így 800… 1000 főben lehet meghatározni. Ha 

azonban családokban gondolkodunk, akkor ez bizony 4000… 5000 ember! 

 

„… Nagy szénbányáink az elmúlt félesztendő folyamán jórészben készletre termeltek, 

míg a borsodi szénmedence bányái, főleg a félév második periódusában, erősen csökkentett 

üzemmel heti 2–3, elvétve és ritkán 4 munkanapon át) dolgoztak, mely körülmény amellett, 
hogy drága termelést okozott, szociális szempontból is éreztette hatását, mivel a bányamun-

kások bérkeresetét is szerfölött befolyásolta, a heti 2–3 napos üzem. A «Honi Ipar» f. évi 10. 
számában, a külföldi szénimport keretében idézte a ministerelnök úr IV–17-iki parlamenti 

deklarációját, amely oda konkludált, hogy: «az ipar, kereskedelem és mezőgazdaság szem-

pontjából fontos állami érdek, a külföldi szénnek, belföldi szénnel való kiszorítása.» A magyar 
iparpártolás jegyében most folynak a «Magyar Hét» előkészületei, talán annak munka- 

programmjába volna illeszthető a külföldi szénbehozatal kiszorításának kérdése, legalább oly 
mértékben, mint amily mértékben emelkedik évről-évre szénbehozatalunk és csökken kivite-

lünk. Mindenképen bízunk azonban abban, hogy az újonnan kreált «közgazdasági 
ministerium» égise alatt sor kerül majd a ministerelnök előbb idézett deklarációjának érdemi 
keresztülvitelére is. Csató Pál.”63

 

 

A későbbiekben aztán majd látni fogjuk, hogy a politikai-gazdasági huzavona miatt sok száz 
képzett bányász hagyta el az országot. Ők majd nagyon hiányoznak, amikor fokozott termelést 
kell produkálni!  

 

„38 borsodi bányából húszban szünetel a munka  

Borsod – Gömör rendkívüli közgyűlésén élesen támadták a MÁV széntarifáját és föl-

tárták a „magyar Ruhrvidék” bajait  

Miskolc, augusztus 14.  
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(A Magyarország tudósítójától.)  

Borsod – Gömör megye törvényhatósági bizottsága Bonis Aladár alispán elnökletével 
rendkívüli közgyűlést tartott. Mingyárt a közgyűlés elején mozgalmas vitát produkált a keres-

kedelmi miniszter leirata, amely nem tartja teljesíthetőnek, a megyének azt a kívánságát, hogy 
tarifa mérsékléssel tétessék lehetővé a borsodi széntermelés biztosítása. A miniszteri leirat 
szerint nem lehet szó újabb kedvezményről, mivel akkor más bányavidékek is hasonló kére-

lemmel állnának elő.  

A borsodi szénmedence termelési válsága állandóan foglalkoztatja a megye intéző köreit, ez 
magyarázza meg a miniszteri leirat ismertetése nyomán támadt elkeseredett vitát, melyet 
Tarnay Gyula dr. felsőházi tag indított meg. 

Azzal kezdte Tornay Gyula, hogy a vármegye ne vegye tudomásul a kereskedelmi miniszter 

leiratát. Írjon fel a megye a kormányhoz és külön Bethlen, miniszterelnökhöz és mutasson rá a 
borsodi széntermelés válságára. Fejtse ki. hogy a vasút nem lehet állam az államban, nem 
lehet cél, hanem eszköz a nemzetgazdasági célok szolgálatában. 

38 virágzó borsodi bányából már csak 18 van üzemben és ennek folytán 800 bányász munka 
nélkül senyved a borsodi szénterületen. Ha pedig le nem szállítják a borsodi szén tarifaját, 
akkor ez más bányavidékek jutalmazását jelenti és a borsodi széntermelés csődjére fog. vezet-

ni.  

Putnoky Móric országgyűlési képviselő nemcsak tarifamérséklést tart szükségesnek, hanem 

felveti azt a gondolatot, hogy a kormány az energiatörvényben foglalkozzék a borsodi szén-

medence gazdaságos kihasználásának a gondolatával.  

Gundel – Fingen József dr. miniszteri tanácsos arról beszélt, hogy a kommün után hogyan 
nőtt ki a föld alól a borsodi szénbányák egész sora. A borsodi szénmedence – a „magyar 
Ruhr-vidék” – fontos szerepet vitt az ország ipari és gazdasági helyreállításában. Most pedig 

minden vonalon a pangás nyomai látszanak.  

Kihalóban a bányák, fogyóban a termelés, csökkenőben a munkalehetőség.  

A hőség és szárazság elpusztította a takarmánytermést, tönkretette a tengerit és a burgonyát – 

a szegény ember főtáplálékát – az állattartás lehetetlen takarmány nélkül – és így a borsodi 
szénbányákban van a munkásezrek reménye. Még kell tehát menteni a borsodi széntermelést. 
Ha a külföldi szén vámkedvezményt kaphat, nem lehet elzárkózni a borsodi szén kedvezmé-
nyezésétől sem…”64
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 Magyarország, 1928. augusztus (35. évfolyam, 173-197. szám)1928-08-17 / 186. szám. (A Magyarország az 
első este megjelenő politikai napilap volt. 1893-ban alapították az országos függetlenségi és 48-as párt Ugron 
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Ekkori viszonyokra az is jellemző, amit most itt is leírunk. A Borsodi Szénbányák Rt 
bányái nem lehetetlenültek el, de bizonyos munkaidő korlátozások sajnos ezeknél is beveze-

tésre kerültek. A bányászbérek alakulása a Borsodi Szénbányák Rt sajókazai bányájában. A 

szerződések szerint fizetni kellett volna 4,64 pengőt a napi teljesített műszak után. A „hiány” 

ehhez van viszonyítva.65
 

Év Hó 

Fizetés 

(pengő6műszak) 
Eltérés 

(hiány) 
(%) 

Havi kereset 

(25 műszak/hó) 
Tényleges Szerződés szerint Tényleges Szerződés szerint Elmaradt bér 

1927 december 3,72 

4,64 
 

19,8 93,0 

116 

23,0 

1928 

január 3,7 20,2 92,5 23,5 

február 4,22 9,2 105,5 10,5 

március 4,22 9,2 105,5 10,5 

április 4,18 9,9 104,5 11,5 

május 4,07 12,3 101,75 14,25 

június 4,11 11,4 102,75 13,25 

 

Az adatokból látszik, hogy a felsorolt hét hónap alatt 106,5 pengő jogos keresettől estek el a 
vájárok! Ez hét hónap alatt 1 havi bérük!!! A segédvájárok, csillések, egyéb földalattiak, akik 
a vájárbér 60… 90 %-át kapják csak, szintén súlyosan megrövidültek.   

Mindezt összehasonlítva a salgótarjáni szénvidék Nagybátonyi Szénbánya Rt számaival – aki-

ket szemben a borsodival nem sújtott akkora széneladási mizéria – a következő számok jön-

nek ki. Ezek valamivel normálisabbak, mint a borsodi adatok, hiszen itt a keresetek jobbak, az 

eltérés sokkal kisebb havonta és hat hónap alatt a keresetveszteség csak 38,75 pengő! 

Év Hó 

Fizetés 

(pengő6műszak) 
Eltérés 

(hiány) 
(%) 

Havi kereset 

(25 műszak/hó) 
Tényleges Szerződés szerint Tényleges Szerződés szerint Elmaradt bér 

1928 

január 4,72 

 
4,88 

 

3,2 118 

 
122 

 

4 

február 4,12 15,0 103 19 

március 4,69 4,1 117,25 4,75 

április 4,52 7,5 113 9 

május 4,8 1,7 120 2 

 

Nem véletlen tehát a zúgolódás és a megyei vezetés háborgása sem! 

1928 decemberében aztán már ezek a vájárbérek a következők szerint alakultak. 

Bányavállalat Bánya 

Vájárbér 

átlag 

(pengő/műszak) 

MÁK Rt IX. akna 6,87 

XI. akna 6,75 

Budapestvidéki Kőszénbánya Rt Pilisvörösvár Lipót-akna 6,07 

Pilisszentiván Solymár-akna 5,61 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt 

Kotyháza 6,35 

Zagyvapálfalva Csókás 5,88 

Horthy-telep József akna 5,80 

Kisteerenye Chorin-telep 5,56 

Kisterenye Gyula akna 4,77 

Salgótarján Teréz táró 5,56 

Nagybátonyi Kőszénbánya Rt Nagybátony 4,93 

Borsodi Szénbányák Rt Sajószentpéter 4,66 

 

Teljesen egyértelmű, hogy a sajószentpéteri a „leggyengébb” bér. Az anyavállalat a MÁK Rt 
béréhez viszonyítva is! Ahhoz képest csak 69 %-a!  
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Jó, ott vastagtelep van, jobbak a bányászati viszonyok, viszont van víz- és sújtólégveszély. 
Már az 1926-os MÁV szállítási szerződés is mutatta, hogy a MÁK Rt vezetése a dunántúli 
bányáit a borsodiakkal szemben súlyos előnyökhöz juttatta. Onnan 249 000 tonna szenet szál-

lít a MÁV részére, miközben a borsodi bányáiból (Királd és Sajószentpéter) mindössze 
30 000 tonnát, azaz a számára adott lehetőségből mindössze csak 12 %-ot! 

 Aztán már az 1928-as év őszén egy hír. 

 

„ Felemelt munkáslétszámmal termelik ki a borsodi bányák a téli szénszükségletet.  

Miskolc, szeptember 17  

A borsodi szénbányák a legújabb hivatalos kimutatás szerint 5033 munkást foglalkoz-

tatnak. A széntermelés az elmúlt hónapban 826,868.7 tonna volt, amiből eladásra került 
789,916.5 tonna.  

Illetékes helyen úgy nyilatkoztak, hogy a közelebbi télre való tekintettel a széntermelésben 
lényeges emelkedés várható. A termeléssel, arányban természetesen a munkás létszám is 

emelkedni fog.  

A bányák már megkezdték az új munkások felvételét, hogy a téli szénszükséglet kielégítésekor, 
az üzemekben semmi fennakadás ne történjen. Hatással vannak a széntermelésre a cukorgyá-
rak is, amelyek most kezdik meg üzemeiket és szénszükségletüket szintén a borsodi bányákból 
szerzik be.”66

 

 

Teljesen egyértelmű, hogy akár egy-két éven belül ilyen összevissza széntermelésre nem lehe-

tett felkészülni. Az előbb még elbocsátásokról, munkaidő korlátozásról beszéltünk, sőt bá-
nyamunkás kivándorlásról. Most meg új munkások toborzásáról… A tél az mindig „jön”, azt 

viszont, hogy milyen hosszú és hideg lesz nem igazán lehetett tudni akkor sem és most sem. 
Ezekért a szénbányászati anomáliákért azonban egyértelműen az ország akkori gazdasági 
vezetői a felelősek! A piaci verseny sok mindent leszabályoz, de korántsem mindent. Mindig 
kell a tervekben olyan tartalék, amely könnyen és bonyodalommentesen bevethető!  

Sokan dolgoztunk tervgazdasági rendszerben, aztán piacgazdaságiban is. Úgy gondolom, 
hogy egy ország nem lehet meg normálisan a nélkül, hogy ne ismerné a szükségleteit! Nem 

voltam híve a merev tervgazdasági rendszernek, de, ott azért felmérték a szükségleteket, még 
ha nem is mindig reálisan… Piacgazdaságban a magánszektor szereplőit semmi sem kötelezi 
a közellátásra és annak biztosítására! 

Aztán amint az várható volt, nem is kell sokat várni a rendkívüli állapotokra. Az 1929. januári 
lapokban már a „szibériai hidegről” való lamentálás kapcsán természetesen a szén a sláger! 

Főképp Budapest érdekében történtek vidékről szénelvonások, így nagyon sok település, köz-

tük nagyvárosok is kritikus helyzetbe kerültek! 

Ehhez azonban igen epés megjegyzések is társultak, amiket vélhetően bányász szakemberek 
adtak az újságírónak! 
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 Magyar Jövő, 1928. szeptember-október (10. évfolyam, 196-245. szám)1928-09-18 / 209. szám 
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„… A külföldi szénszállítás majdnem teljesen szünetelt, mert a nagy hideggel össze-

esett a sziléziai bányászsztrájk és a külföldi szénszállítók saját területüknek tartották fenn az 
egyébként magyarországi exportra szánt szénmennyiségeket.  

A bányák a termelést technikai okokból fokozni nem tudták. Ugyanis az állandó külföldi szén-

behozatal miatt nem voltak elkészülve a váratlan konjunktúrára és a bányatelepek előkészítő 
munkálatai nem voltak olyan stádiumban, hogy a széntermelést máról-holnapra fokozni lehe-

tett volna,  

A széntermelés fokozása, ugyanis nem munkáskérdés, nem attól függ, hogy a bányák több, 
vagy kevesebb munkással bányásszák a szenet, a termelés fokozása főleg a bányák előkészíté-
sével van kapcsolatban. Egy bizonyos szénterület, amelyet az igényeknek megfelelően kezde-

nek kitermelni, nem terjeszthető ki egyszerre, mert a kiterjesztés előmunkálatai hónapokig 
tartó előkészületeket kívánnak. A váratlan időváltozás nem engedte meg, hogy a bányák na-

gyobb területet készítsenek elő és így a termelés csak annyiban volt fokozható, hogy a bányák 
miniszteri engedéllyel a vasárnapi munkaszünet idejét is munkára használták fel, hogy a fo-

gyasztás (fokozott követelményeinek eleget tehessenek.  

Budapest a külföldi szállítások megakadályozása miatt szintén katasztrofális szénhiánynak 
nézett elébe. Ennek következtében hatalmas megrendelésekkel árasztotta el a borsodi szénbá-
nyákat és nagymennyiségű szenet vont el Miskolctól. A nagy hideg utolsó napjaiban már a 
helyzet annyira kritikus volt, hogy néhány 'nap múlva Miskolc teljesen szén nélkül, kiürült 
raktárakkal, védtelenül állott, volna a kegyetlen hideggel szemben… 

A borsodmegyei szénbányák huzamosabb idő óta szénárusító rt. néven kartelbe tömörültek. A 
kartel egyesítette magában Borsodmegye legtöbb szénbányáját és kartelen kívül csak néhány 

bánya, köztük a kurittyáni és a lyukóvölgyi bányák működtek. A tél folyamán 20 fillérrel emel-

ték a szén árát… 

Széleskörű propaganda indult meg különben abban az irányban is, hogy a magyarországi 
szénellátást teljesen a magyarországi szénbányák fedezzék és a külföldi szenet, amennyiben 
lehetséges, teljesen kiszorítsák a piacról…”67

 

 

Folytassuk most ismét a vájárkeresetekkel!68
 

Ez egy 1928. decemberi statisztika és részletesebb az előzőeknél, mert a Borsodi Szénbányák 
Rt bányái is szerepelnek benne. 
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 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1929. február (38. évfolyam, 27-49. szám)1929-02-24 / 46. 

szám 
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 Bányamunkás, 1928 (17. évfolyam, 4-12. szám)1928-12-21 / 12. szám 
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A bányászbérek alakítására vonatkozóan azonban némileg segíthet a következő táblázat, 
amely a MÁV részére szállított, folyamatosan bevizsgált szénminőségi értékeket tartalmazza. 
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Amikor a bányászbéreket elemeztük, akkor a szenek fűtőértékét nem figyeltük! Ha erre is 
tekintettel vagyunk, akkor a MÁK Rt dunántúli termelései 4 550… 5 900 kalória átlagos fűtő-
értékkel bírnak, a sajószentpéteri 3 460 kalóriával szemben.69

 Ez azonban azt is jelenti, hogy a 

fűtőérték alapján 1,32… 1,71-szer értékesebbek a tatabányai szenek, de főleg a brikettek.70
  

Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy akár a tatabányai bérek jók lettek volna, 
nem! Azok sem fejezték ki a bányamunka nehézségét és a biztos megélhetésre sem adtak iga-

zán alapot. 

Ez így nagyon leegyszerűsítve a bérekben is kifejeződik valahol, bár ez ennél sokkal bonyo-

lultabb, hiszen mindez a bányák adottságaitól, művelhetőségüktől, felszereltségüktől és még 
számos mástól is függ.  

Még egy adalék ezekhez. Schréter Zoltán dr. az egercsehi – ózdi szénterület kibányászható és 
értékesíthető szénmennyiségét 158 millió tonnára, a sajóvölgyi szénterületét 183 millió ton-

nára teszi ezekben az időkben! Ez így akkori ismeretek szerint is 341 millió tonna szén! 

 

                                              
69

 Tüzeléstechnikailag természetesen még számos más tényezőt is figyelembe kellene venni, hamutartalom, 
kéntartalom, víztartalom… 
70

 A brikett szó francia eredetű: briquette kis téglát, téglácskát jelent. A brikett a magyar nyelvben általában 
aprószénből préselt tüzelőanyagra vonatkozik. Tágabb értelemben a brikett lehet nagy méretre préselt takar-

mány, élelmiszer, vagy valamilyen nyersanyag is. Általában 50 mm-ig beszélünk brikettről, az ennél kisebbre 
préselt anyagokat pelletnek, vagy granulátumnak nevezik. A kereskedelemben kapható biomassza brikett (pl. 
napraforgó-maghéj brikett) mérete kb, átmérő 6 cm x 40 cm. A tüzelőanyagnak készült brikett alapanyaga barna-

szén, fa, papír, szalma, kukoricaszár vagy valamilyen más biomassza. A brikett nem ég, hanem izzik. Magasabb 
fűtőértékű, mint a tűzifa, mert alacsony a nedvességtartalma. Környezetbarát és olcsó tüzelő.  
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Bár 1928. év jobban sikerült a Borsodi Szénbányák Rt-nek, mint az előző év,  

 

„… A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága az 1927. évit meghaladó széntermelés 
mellett az 1928. évre sem fizet osztalékot. A Hazai Mechanikai Palackgyár Rt.-nak

71
 az elmúlt 

évben elért nagyobb forgalma a vállalat további megerősödéséhez vezet…”72
 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1928 1 556 736 

 

Év 

A Borsodi Szénbányák Rt 
 termelése 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter Disznóshorvát Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1928 76 059 68 827 92 061 70 474 0 307 421 

 

1929. év 

 

Úgy tűnik az előzőekben leírtak tükrében, hogy a borsodi bányáknak a MÁK Rt kerete-

in belül elsősorban a villamos energetikára szabad összpontosítani! 

A sajószentpéteri bányászat számára is elsőrendű feladat, hogy ütemes és megfelelő szintű 
széntermelés mellett – ami nyereséget tud hozni – a kitermelt szén folyamatos és biztos piaci 
elhelyezése is megtörténjen. Ehhez bővíti a Borsodi Szénbányák Rt és a MÁK Rt a villamos 

energetikai piacát, a keleti országrészek felé is. 

 

„ Megtörtént a döntés Heves megye villamosítására.  

Hosszú előkészítés és harc után végre dűlőre jut a mostanában sokat emlegetett 
hevesmegyei villamosítás kérdése.  

A Hevesmegyei Villamossági Rt. még a múlt év végén versenytárgyalást tartott a vármegye 
egész területét egybekapcsoló villamossági hálózat és energiaszolgáltatás biztosítására. Négy 
ajánlat érkezett be, éspedig: Magyar 'Alföldi Villamosságot Szolgáltató Rt., Nagybátony–
Újlaki Egyesült Iparművek Rt., Részvénytársaság a Villamossági és Közlekedési Vállalatok 
Számára, valamint a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és a Borsodi Szénbányák Rt. együttes 
ajánlata.  

A beérkezett ajánlatokat szakértői elbírálás végett egyik bizottságból a másikba küldözgették. 
A szakértők ellentétes véleményeket adtak, amiből azután nagy viták támadtak pro és kontra. 
Mindegyik ajánlatban volt valami előny, de viszont egyik-másik hátrányosnak is látszott a 

közre nézve. A súlyos vitává fajult ügy végül a kereskedelemügyi minisztériumot is foglalkoz-
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 Sajószentpéteri üveggyár 
72

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1929 (62. évfolyam, 1-24. szám)1929-04-19 / 8. szám 
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tatta. A végleges eredmény az lett, hogy a Hevesmegyei Villamossági Rt. a Salgótarjáni Kő-
szénbánya Rt. és Borsodi Szénbányák Rt. együttes ajánlatát fogadta e, vagyis a vármegye vil-
lamosításának nagy munkáját ezekre a vállalatokra bízta. Bár a döntés után is hallatszanak 
olyan hangok Hevesben, hogy a megoldás nem a legszerencsésebben sikerült, mindazonáltal 
remélik, hogy a harc most már meg fog szűnni és az elméleti vitát még a tavasz folyamán az 
aktív építési tevékenység fogja felváltani az egész vármegyében, melynek villamosítása egyike 
lesz az utóbbi idők legnagyobb közmunkáinak.”73

 

 

Amint arról már írtunk a bányavidékeken a politikai pártok már ekkor is nagy aktivitást fejtet-

tek ki. Külön fejezet ebben a trianoni kérdés, mert nem igazán volt család hazánkban, akik 
közvetlenül, vagy közvetett módon a diktátum ne érintett volna. 

 

„ Rudolftelepi bányászok csatlakozása a revíziós mozgalomhoz 

Miskolc, május 22.  

A rudolftelepi bányászok pünkösd ünnepén népes gyűlést tartottak, amelyen izzó lelke-

sedéssel csatlakoztak a Revíziós Liga mozgalmához, s a határozat alapján anyagi erejükhöz 
menten legnagyobb készséggel sietnek előmozdítani a mozgalom sikerét.  

A gyűlés a Himnusz eléneklésével kezdődött, s a tárgy ismertetése után az egybegyűlt bányá-
szok az alábbi határozatot hozták.  

„ Alulírottak, mint a Borsodi Szénbányák Rt. tulajdonát képező, rudolftelepi bánya 
üzemében dolgozó munkások, folyó hó 19-én tartott gyűlésünkön politikai és valláskülönbség 
nélkül elhatároztuk, hogy a Magyar Revíziós Ligához csatlakozunk. A reánk kényszerített tri-

anoni béke igazságtalansága elleni küzdelemben mi, magyar bányászok is részt akarunk venni 
s a magyar igazság mielőbbi diadaláért cselekedni is készek vagyunk és dolgozunk azért lan-

kadatlanul. Mindnyájan igaz magyar lélekkel óhajtjuk vissza régi határainkat, és amikor ke-

reseti lehetőségeink megfogják engedni, szerény keretek között anyagilag is támogatni fogjuk 
a revíziós mozgalmakat. Egyben felszántjuk is a borsodmegyei bányatelepeket, illetve bá-
nyásztestvéreinket, másodszor az egész ország báni famunkásait, hogy akik még ezideig nem 
csatlakoztak a revíziós mozgalomhoz, úgy példánkat követve tartsanak gyűléseket s magyar, 
lelkesedéssel csatlakozzanak ehhez a szent mozgalomhoz. A Revíziós Liga vezetőségével 
szemben a legteljesebb bizalommal viseltetünk s további munkájukra az Isten áldását kérjük.“  

Ezt a határozatot mintegy 220 munkás itta alá s úgy küldöttek el a Revíziós Ligához. Méltó 
megünneplése volt ez a tüzek a lélek ünnepének.”74

 

 

„ Hatvanezer voltos távvezeték építéséről tárgyal Debrecen a MÁK-kal 

1929. december 
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 Magyarság, 1929. március (10. évfolyam, 50-73. szám)1929-03-06 / 54. szám 
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 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1929. május (38. évfolyam, 98-120. szám)1929-05-23 / 

114. szám 
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Heves vármegye villamosításával kapcsolatosan a Magyar Általános Kőszénbánya 
most arra készül, hogy modernizálja a barcikai bányában levő telepét. Heves vármegye terü-
letének a felét ugyanis a barcikai bányából fogják ellátni villamos energiával. A megyének ez 
a fele a MÁK üzletkörébe tartozik villamosítás szempontjából és ilyenformán Eger városát is 
a Magyar Általános Kőszénbánya látja el a jövőben villamos árammal. 

A barcikai telep átépítése és az energiának Barcikáról Heves megyébe való átvitele ügyében 
mindeddig nem történt még döntés, mert ezt a kérdést és ezzel kapcsolatosan a vonalvezetést, 
az átvitel feszültség megállapítását, stb.-t lényegesen befolyásolja annak a tárgyalásnak a 
kimenetele, amelyet most folytatnak, és amely szoros kapcsolatban van ezzel az üggyel. 

Már hosszabb ideje tárgyal a debreceni villamos művek vezetősége a Magyar Általános Kő-
szénbányával. Ezen a tárgyaláson arról van szó, hogy Debrecen áramszükségletének kielégí-
tését új alapra helyezik. A város, mint ismeretes, szépen megépített, modern áramfejlesztő 
teleppel rendelkezik, amely minden tekintetben megfelel a technika mai követelményeinek, a 
sajátos helyi gazdasági viszonyok következtében azonban a telep kihasználása nem mutatkozik 
elég gazdaságosnak. 

Szó van arról, hogy Debrecen esetleg leállítja saját telepét és az elektromos energiaszükségle-

tét a Magyar Általános Kőszénbánya barcikai bányájából75
 építendő, hatvanezer voltos táv-

vezetékről látja el. Mint szakkörökben értesülünk, a MÁK körülbelül 7 filléres KW-óra egy-

ségáron tett ajánlatot Debrecennek s az illetékesek beható tárgyalás alá vették az ajánlatot. 

Az időközben megváltozott gazdasági körülmények megakasztották a tárgyalást, mert a nagy 

invesztíciók kamatterhe túlságosan magas összeget tett volna ki és annyira megnövekedett, 
hogy maga után vonta az ajánlott áram-egységár felemelését. Valószínű, hogy a kamatviszo-

nyok szemmellátható javulásának a hatása alatt a tárgyalás ismét megindulhat. 

Érdekessége a tervnek, hogy a debreceni villamosművek berendezésében sem feküdnék ha-

szontalanul a beruházott tőke. Az új rendszer mellett is mód lenne kihasználásukra a csúcs-

terhelés ellátásával kapcsolatban. Kétségtelen, hogy a szóbanforgó távvezeték megépítése az 

országos energiahálózat kifejlődése szempontjából is rendkívül fontos lenne, de a terv csak a 

város érdekeinek szemelőtt tartásával valósítható meg.”76
 

 

Mindezekhez csak annyit még, hogy az Eger – Gyöngyösvidéki Villamossági Rt: megalakult 

1930. június 16-án Eger központtal. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt és a Borsodi Szénbányák 
Rt alapítása közös alapítása, így egyben a Hungária Villamossági Rt77

 érdekköri vállalata is. 
Alaptőkéje 1 000 000 pengő volt!78

  

A szénbányákra épülő erőművek térhódítását mutatja, hogy 1929-ben már kilenc ilyen műkö-
dött, amelyek 379 várost és községet láttak el árammal, és a kiépített távvezeték kétharmad 
részét tartották saját üzemükben. 
                                              
75

 Természetesen a barcikai villamos erőműből és nem a bányából. 
76

 http://www.huszadikszazad.hu/1929-december/gazdasag/hatvanezer-voltos-tavvezetek-epiteserol-targyal-

debrecen-a-mak-kal 
77

 A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt vállalata a Hungária Villamossági Rt. Mindezek a Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bankkal alkottak érdekeltségi kört! 
78

 Alaptőkéje egy millió pengő volt, amelyet 1938-ban 680 000 pengőre szállítottak le. 

http://www.huszadikszazad.hu/1929-december/gazdasag/hatvanezer-voltos-tavvezetek-epiteserol-targyal-debrecen-a-mak-kal
http://www.huszadikszazad.hu/1929-december/gazdasag/hatvanezer-voltos-tavvezetek-epiteserol-targyal-debrecen-a-mak-kal
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Az 1929-től jelentkező gazdasági világválság a villamosenergia-termelést nem érintette, ez az 

iparág ebben az időszakban is határozott növekedést mutatott.  

Míg 1929-ben 761, addig 1933-ban már 999 község és város kapott villanyáramot. A jelenség 
okát jól megvilágítja a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank egyik belső memoranduma.  

„… A hazánkban bányászható nagymennyiségű barnaszén közvetlen fűtési célra nem 
alkalmas, villamosenergia-termelésre viszont jó és olcsó…”  

Ez a megállapítás így természetesen nem igaz! Ezeket a szeneket tüzelte a MÁV a 

gőzmozdonyaiban, fűtött vele mind a lakosság, mind az intézmények. A bevezetőben pedig 
láttuk, hogy az ipar, kohászat, de még a bányászat sem nélkülözhette, saját felhasználásra! 

„Az áramszolgáltatási üzlet – írja a memorandum – Magyarországon előnyösen kü-
lönbözik a más országokban létrejövő hasonló üzletektől általában „concessiós”79

 alapon 

történik és a szerződések legalább 25 illetve 30 évre köttetnek a városokkal és községekkel, 
legkisebb időtartamuk 10 év. Az esetek legtöbbjében az áramot nagyban átvevő, illetve közsé-
gek egy oly mértékű minimális fogyasztásra kötelezik magukat, amely elegendő arra, hogy a 
vállalkozó által eszközölt befektetések kamatostól törlesztessenek. Így az üzlet tulajdonképpen 
egy burkolt városi és községi kölcsönügylet […] Ezeken az alapokon van a Salgótarjáni Kő-
szénbánya Rt. villamosítási üzlete is lefektetve.”80

 

 

1929-ben, „Szén- és szénolajproblémáink” címmel terjedelmes cikk jelent meg a Bá-
nyászati és Kohászati Lapokban, Vitális István dr. bányamérnöki főiskolai rendes tanár tollá-
ból. E cikkben ismertetik, hogy a borsodi szeneket is vizsgálat alá vonták, így a királdit és 
sajószentpéterit is. Mindezek mellett a cikk értékes adatokkal szolgál az akkori Magyarország 
szénkészleteit illetően is.  Az elődeink már ekkor tudtak a dunántúli eocén szénmedencékről 
is! Érdekes, hogy a világ már akkor is az energiahordozók elfogyása kapcsán aggódott… ma 

sincs ez másként! 

 

„ Amióta általánosabb lett az az aggodalom, hogy a természetes tüzelőanyagok: a 
szenek és a fosszilis szénhidrogének előbb-utóbb elfogynak, egyre többen és többféle irányban 
foglalkoznak hazánkban is egyfelől új fosszilis tüzelőanyagok felkutatásával és másfelől a már 
ismert készletek racionálisabb felhasználásával, az energia-gazdálkodásnak sokféle problé-
májával.  

Csonkamagyarország szénkészletét Papp Károly dr. háborúelőtti adatai alapján mindössze 

645–775 millió tonnára lehetett tenni, ami évi 8–10 millió tonnás fogyasztás esetén két em-

beröltőre sem lett volna elegendő.  

                                              
79

 A koncesszió az állam vagy önkormányzat által nyújtott engedélyezés, engedmény, melynek alapján törvény-

ben meghatározott tevékenységek gyakorlásának jogát visszterhes, határozott idejű szerződésben engedi át úgy, 
hogy a jogosultnak időben és területileg korlátozott piaci monopóliumot biztosít. Előzményének az uralkodói 
felségjogok adományozása tekinthető, legrégebben a bányászat területén. Magyarországon, az államszocializmus 
idején nem alkalmazták, a rendszerváltás után tett szert nagy jelentőségre, amikor szükségessé vált a magántőke 
bevonása a kizárólagos állami feladatot képező területeken. 
80

 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
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A világháború után bekövetkezett szénínség idején szinte lázasan indult meg a szénkutatás, 
főleg a régen felhagyott bányák területein, vagy ahol régi kutatások alapján lehetett remélni 
újabb szénkészletek feltárását.  

Verebély László már 1923-ban 820–1030 millió tonnára tette – Papp, Kapus és Zsigmondy 
adatai alapján – Csonkamagyarország szénkészletét, amelyhez még Vajda Ödön számítása 
szerint 143 milló tonna légszáraz tőzeg járul.  

Az 1924. évi világ erő-konferencia által közölt adatok szerint Csonkamagyarország szénva-

gyona 1249 millió tonna. 

Vadász Elemér dr. 1925-ben már 1122–1622 millió tonnára becsülte Csonkamagyarország 
szénkincsét, vagyis kétszer annyira, mint Papp Károly dr. a háború előtt.  

Ezekbe a szénmenyiség-becslésekbe nincsenek még beleszámítva azok az új szénkészletek, 
amelyeket kutatásaim alapján sikerült feltárni a Mecsekben, a Bakonyban, a Gerecse hegy-

ségben és amelyek közül a németegyházai és a dudarvidéki új szénkészlet nemzetgazdaságilag 
is jelentős.  

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1927. évi közgyűlésén előadtam volt, 
hogy sikerült nekem Bicske határában Németegyháza – Mesterberek – Tornyó puszták terüle-

tén olyan eocénkorszakú medencét felkutatni, amelyben 13 produktívus fúrás adatai alapján 
36 millió tonna feltárt és 35 millió tonna valószínű, vagyis összesen mintegy 70 millió tonna, 
tata–dorogi típusú, 5000 – 5500 kalória fűtőértékű, eocénkori új szénkincs van.  

Azóta az általam kijelölt kutatófúrások a Bakonyban, Dudar környékén is feltártak mintegy 40 
millió tonna fornai típusu eocénkori szénmennyiséget, ami kétségtelen bizonyítéka annak, 
hogy rendszeres kutatással, a kutatófúrások szakszerű kitűzése és ellenőrzése útján, még az 
erősen megcsonkított ország kicsiny területe alatt is felkutathatok nemzetgazdaságilag is je-

lentős új szénkészletek, természetes tüzelőanyagok… 

A világháború éveiben és a világháború után a technikai problémák egyike sem keltett olyan 
széles körben érdeklődést, mint az olaj előállítása szénből.  

Különösen azok az országok ismerték fel ennek a problémának a nagy jelentőségét, amelyek 
területén nem sikerült számottevő földi olajelőfordulásokat, fosszilis szénhidrogéneket felku-

tatni. Ilyen országok Németország, Franciaország, Anglia. Ugyanezek az országok viszont 
nagy szénkészletekkel rendelkeznek és így a szénolaj előállításához megvan a nyersanyaguk… 

Nem utópia tehát az a hit, hogy az olajoknak szénből való előállítása előbb- utóbb gazdasá-
gos lehet.  

A szenekben kész (praeformált) folyékony olaj általában véve nincs; csak a kőszenekben for-

dul elő folyékony olaj, de annak a mennyisége nagyon csekély. Minden szénben van azonban 
több-kevesebb ú. n. «bitumen», amelyből hevítéssel már régóta tudnak kátrányt, illetőleg 
olajat, gázt előállítani,81

 míg a szén többi része koksz alakjában marad vissza… 

Hazánkban is foglalkoztak már a világháború előtt is azzal a problémával, hogy kis hőmér-

séklet mellett állíthassanak elő szeneinkből kátrányt és olajat. így pl. Pfeifer Ignác műegyete-

                                              
81

 Ez a szénlepárlás. 



Sajószentpéter szénbányászata 18. Sajószentpéter I. és II. akna, 1921-1930 

 

56 

mi tanár, aki tanulmányai alapján azt ajánlotta volt, hogy az államvasutak számára szenekből 
állítsanak elő talpfatelítésre alkalmas olajat… 

László Ernő vegyészmérnök 1924-ben azt igyekezett kimutatni, hogy sok olyan szenünk van, 
amelynek «kigázologtatása» benzin- és olajszükségletünk fedezése szempontjából figyelmet 
érdemel. Szerinte eocénszeneinkből 7,16–8,22, alsó mediterránszeneinkből 5,00, felső medi-

terrán-szeneinkből 4,05–4,70, pontusi lignitjeinkből 3,09–3,52 % kátrányt nyerhetünk ki… 

 

I. Fischer- féle forgódobbal végzett közvetett lepárlással és II. az inertgázos lepárló készülékkel  
végzett közvetlen lepárlással a következő kátrány hozamokat kapták 

(Tüzelőszerkísérleti Állomás mérései) 
 

 

Móry dr. mérései 

 

A röviden, illetve a kivonatosan ismertetett vegyi vizsgálatok kétségtelenül megállapították 
annak a feltevésemnek a helyességét, hogy Csonkamagyarország területén is vannak bitu-

menben dús, ú. n. Schwelkohlek és így a barnaszenekből előállítható olaj probléma, járnak a 
megoldása felé lényeges előhaladást tettünk. Kiderült továbbá, hogy az is célravezető, ha a 
vegyészek vizsgálatai részére a geológus kutatja fel és jelöli ki a vizsgálatra alkalmasnak lát-

szó szeneket…”82
 

 

Ezek után majd, ha valaki csodálkozna, hogy Kandó Kálmán és társai miért vásároltak Alacs-

kán szénbányát, miért hozták létre az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt-t és Berentén 

az Imperiál Rt-vel közösen a szénlepárlót, hát itt a magyarázat!83
 

 

                                              
82

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1929 (62. évfolyam, 1-24. szám)1929-08-17 / 16. szám 
83

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

kus Könyvtár) 
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1929 az az év, amikor megjelenik Dr. Schréter Zoltán: A Borsod-hevesi szén és lignit-
területek bánya-földtani leírása.84

 Ez e könyvnek is fontos részét képezi, mert a címben sze-

replő földtanon túl, a bányák történetéről, akkori helyzetéről és még sok minden egyébről is 
ad ismeretket. 

Ugyanez igaz Dr Vadász Elemér: A borsodi szénmedence bányaföldtani viszonyai című mun-

kájára is, amely szintén ez évben került kiadásra. jellemzik. Értékét emeli, az igen szemlélte-

tően készíteti térképek és metszetek.  

Mindkét mű nagymértékben hozzájárult a borsodi szénterület szénvagyonának, jobb minősé-
gű szénkincseinek, egyre intenzívebb kiaknázásához. 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1929 1 612 307 

 

Év 

A Borsodi Szénbányák Rt 
 termelése 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter Disznóshorvát Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1929 63 323 71 744 86 341 72 668 0 294 076 

 

 

1930. év 

 

                                              
84

 Különlenyomat a Magy Királyi Földtani Intézet kiadványai című sorozatból. Budapest, m. kir. Földtani Intézet 
házinyomdája 1929. 
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1930. február 1-én az Előőrs hetilapban85
 megjelenik egy cikk, amely „Szomorú írás a 

borsod- és hevesmegyei szénterületek kiskirályairól és bányamunkásairól”, Hubay Kálmán86
 

tollából. 

Majd tessenek erre emlékezni, amikor az 1930-as évek végéről is írunk Sajószentpéter 
vonatkozásában, de főleg majd az 1942-től kezdődő és itt lezajló eseményekre is! 

 

„… Kik uralkodnak a magyar Ruhr-vidéken?  

Nézzük meg most, kik itt, a fekete és barna gyémántok birodalmában az urak, kiknek 
hajt hasznot az a tömérdek kincs, amivel az Isten ezt a magyar földet megáldotta? Legelső-
sorban itt van az Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár Rt. Elnöke: Engel Ármin. 
Vezetőségében többek között Donner Gyula, Lefévre Jean, Mouvet Ernest, Merincx Alfréd, 
Philips Gaston, Janauschek Gyula, Weisz György, Fürst Mátyás nevű urakat találjuk. 1927-

ben 393 ezer 355 pengő nyeresége volt a vállalatnak.  

Érseki bánya- és ipartelepek rt. (Báró Kohner, Jakobovits, Jansen, Neumann, Stiegeler, 

Weithoffer, Rehling, Simon Izidor, Mandelló, Krausz, Vida, Berkovits-érdekeltség.)  

Borsodi Szénbányák Rt. Elnöke: Simon Izidor. Vezetőségének tagjai között ilyen neveket talá-
lunk: Mandel Gyula, Vida Jenő, Gábor Miksa, Stiegeler Vilmos, Faragó Ármin, Fenyő Adolf, 

                                              
85

 Előörs az alakuló Nemzeti Radikális Párt, budapesti politikai hetilapja 1928-1932 közt, kiadója a Centrum 
Kiadó Rt. 1932. március 15-től az Előörsöt Szabadság címen adták közre, a címváltozással együtt irányváltás is 
történt nemzetiszocializmus ellenes irányba. A lapot szerkesztette Bajcsy-Zsilinszky Endre, elvbarátai köréből 
kerültek ki a munkatársak, köztük Eckhardt Tibor, Oláh György, Pethő Sándor, stb. (Bajcsy-Zsilinszky korábban 
a Magyar Nemzeti Szövetség Szózat című politikai napilapjának főszerkesztője volt.) Bajcsy-Zsilinszky új heti-
lapjának nagy érdeme a népi írók mozgalmának elindítása, segítette Féja Géza és Szabó Pál pályakezdését. 1929-

től publikálási lehetőséget biztosított a már említett Féja Géza mellett a Bartha Miklós Társaság többi fiatal te-

hetségének is, köztük Fábián Dániel, József Attila, Lakatos Péter Pál, Talpassy Tibor, Pintér Ferenc. Érdekes 
módon a két pártlap, az Előörs és utódja, a Szabadság. Bajcsy-Zsilinszky Endre a jobboldali kiadványokra sza-

kosodott, és az öccse (Zsilinszky Gábor) által vezetett Stádium Kiadónál jelentette meg 170 oldalas kötetét, 
melyben egyszerre vetette el az egyaránt meghaladottnak vélt kapitalizmust és szocializmust, hogy helyettük a 
középosztályra, a parasztságra és a munkásságra épített, de a megreformált középosztály által vezetett új nemzeti 
rendet ajánlja. Az eltérő érdekek áthidalását fasiszta mintára elképzelt „osztályszövetségek” lettek volna hivatot-

tak szolgálni. A különböző érdekképviseletek alkották volna az országgyűlés egyik, míg a népképviseleti kamara 
a másik házát. Ez a rendszer, valamint az általános és titkos választójog lett volna hivatott biztosítani a demokra-

tikus alapú törvényhozást. Az ország államformája gyanánt az alkotmányos nemzeti királyságot jelölte meg a 
szerző, aki radikális nacionalizmusként határozta meg ideológiáját. A gazdasági elképzelések tengelyébe egy 
radikális földreform nagyszabású telepítéssel kiegészült terve került. A program ostorozta az úgynevezett. „ban-

kokráciát”, támogatta a kisipart, valamint a kereskedelem magyarosítását. Ugyanezek a szempontok domináltak 
a kultúrpolitikánál. A külpolitikában a cél a megreformált Szent István-i birodalom és a „dunavölgyi” országok 
együttműködése volt. Ehhez fő szövetségesül Olaszországot, míg a legveszélyesebb hatalomként Németországot 
nevezte meg Bajcsy-Zsilinszky, aki igen nehézkes pártstruktúrát dolgozott ki és sejtszerűen tagolódó, „családok-

ra” és „nemzetségekre” épülő, katonai célokra is bevethető szervezetek kiépítését írta elő. 
86

 Hubay Kálmán (Jászapáti, 1902. április 3. – Budapest, 1946. június 26.) magyar újságíró, nyilaskeresztes poli-
tikus. A Miskolci Jogakadémián szerzett diplomát, 1919–1933 között különböző beosztásokban főleg, mint 
újságíró működött. 1933-ban Gömbös Gyula meghívására részt vállalt a Függetlenség című szélsőjobboldali lap, 
majd a kormánypárti (NEP) Esti Újság című lap szerkesztésében. Gömbös halála (1936) után Szálasihoz, illetve 
a hungarizmushoz (Hungarista Mozgalom) csatlakozott. Írásai, beszédei, azok tartalma, stílusa, illetve a Hunga-

rista Mozgalomban betöltött szerepe miatt követői és egyéb szélsőjobboldali csoportosulások köreiben közked-

veltek, bizonyos körök Szálasival szemben neki tulajdonítják a Hungarista Mozgalom sikereit, eredményeit. A 
háború után elfogták, a népbíróság halálra ítélte, majd kivégezték. 
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Willóner Géza, Mandelló Viktor, Rozinek Arthur, Stefániái Richard, Rosenthal Gyula, Elszner 
Ágost, Rohbauer Ferenc, Seefranz Géza. Wechsler József.  

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. Kandó Kálmán, Delmár Valter, Becker Ágoston, 
Verderber József érdekeltsége.  

Zimmermann Adolf bányavállalkozó vállalata, Sajóvadnán.  

Bánvölgyi Szénbánya Rt. Vezetői között Bíró Pál, Chorin Ferenc, Deszberg Antal, Ilóth Fló-
ris, Petrovich György, Décsi Mór, Geiger Samu, Deszberg Béla, Fischer Richárd foglalnak 
helyet.  

Edelényi Kőszénbányavállalat Rt. Igazgatósága: Margareten Fredrick (elnök), Margareten 
Regina (alelnök), Glattstein Herman (üv. igazgató), Salamonovits József (műszaki igazgató), 
Grossmann Adolf. Felügyelő bizottsága: Klein Ferenc, Horovitz Ferenc, Salamonovits Jenő. 
Jogtanácsosa: Holländer Béla. Főkönyvelője: Herskovits Farkas.  

Hevesi és Czeizler cég vállalata, Disznóshorvát.  

Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat. Ez a mammutvállalat az érdekkörébe tarto-

zó Borsodi Szénbányák Részvénytársaságon keresztül uralkodik a magyar Ruhr-vidéken. Nye-

resége a tatai, esztergomi, felsőgallai, síkvölgyi, miskolc–diósgyőri, körtvélyesi telepeivel és 
gazdaságaival egyetemben 1927-ben 12 millió 926 ezer 798 P volt. Vezetői között Berzeviczy 
Albert elnök mellett a következő enyhe neveket találjuk: Vida Jenő, Freund Emil, Fuchs Ric-

hárd, Monod René, Ranzinger Vince, gróf Henri de Renéville, Porodat Rapoport Alfréd, Si-

mon Izidor, Davidsohn Horace, Pfeifer Ignác, Spiegl Béla, Krausz Frigyes, Vizer Vilmos, 
Tiles János, Vida Samu, Willóner Géza, Rozinak Artur, Eisenberg Ignác, Fenyő Adolf, Löw 
Ernő. Löw István, Nötel Gyula, Stefániai Richard, Vértes Vilmos. A felsoroltakon kívül egy 
rakás apró bánya vállalat tartja még kezében a heves-borsodi bányákat és vágják zsebre a 
hasznot, amely – mint a MÁK-nál is – sokszor fantasztikus összegekben jelentkezik… 

Azt már láttuk, hogy a heves-borsodi szénterületen a bányatulajdonosok, részvénytársasági 
igazgatók és felügyelő-bizottsági tagok Között fehérholló számba megy egy-egy tősgyökeres 
magyar, akiknek esetleg még néhány részvény erejéig beleszólásuk van az ügyek intézésébe. 
Az urak itt az Engel Árminok, a Nerinczek, a Janauschekek, a Mandellok, a Simon Izidorok, 

Mandelek. Willónerek, Rosenthalok, Zimmermannok, Glattsteinek, Margareten Reginák, Spi-

egelek és Eisenbergek.  

Akik fejtik a szenet, akik térdig állnak sokszor a vízben, akik robbantanak, akik csillét tolnak, 
azok a Nagy Jánosok, meg a Kis Péterek, meg a Kocsis Pisták. A magyar paraszt boldog itt, 

ha vézna gyerekét 12–'14 éves korában fel tudja vétetni a bányába és földöntúli öröm, ha a 
gyerek hazahoz hetenkint 1–5 pengőt az apja heti 15, meg 20 pengője mellé. Mert ennyit – 

havonkint 50, 60, 80, maximálisan 120, 150 pengőt keres ezen a vidéken egy bányamunkás, 
de az, akinek egy hónapban 100 pengőt meghalad a keresete, már ritka szerencsés ember. S 
akikkel beszél az ember: ólomszürkék, véznák, görnyedtek, horpadt mellűek, hajuk, szemük 
fénytelen. Istenem, mivé lett a pirospozsgás, acélosizmú magyar paraszt! 

Pillanatfelvétel egy borsodi bányáról.  
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A múlt hetekben kinn voltunk az egyik felsőborsodi bányászközségben. A bánya a község tu-

lajdonában van s a községből: zsidó kocsmáros bérli. Fizet a községnek nyolc százalék bért. A 
munkások keresete – körülbelül 130 munkást foglalkoztat a bánya – havonkint átlagosan 80–
90 pengő. Évi keresetük átlagban 1000 pengő. A bánya összes munkásainak keresete tehát évi 

mintegy 130 ezer pengő.  

Na mostan: a termelt szén minden métermázsáját, tekintve, hogy a kartel ennek a bányának 
mindössze 4500 vagón szén évenkénti termelését engedélyezi, nem egészen 35 fillér terheli 
mint bányászmunkabér. Üzemi költségek fölösen számítva (a munkabérek 120 percentje) 45 
fillérre rúgnak s a bányabérlő a szén mázsáját a kartelnek 1.70–1.80 pengőért adja. Keres 
tehát minden métermázsán tisztán 0.90–1 pengőt. Amíg tehát bruttó bevétele 765–810 ezer 

pengő évenkint, kiadása 320.000 pengő, tiszta haszna 445–490 ezer pengő. A községnek fize-

tendő 8 százalék bér 35–40 ezer pengő – ha ugyan ennyi, mert a község most is perben van a 

bérlővel a bérösszeg miatt –, a bányabérlő haszna tehát egy esztendőben a legminimálisab-

ban számítva is 400 ezer pengő.  

Ugyanekkor – mint mondottuk – a bánya 130 munkásának összes keresete sincsen több 130 
ezer pengőnél… 

És most kérdések jönnek elő. Kérdések, amelyek itt égnek előttünk, de amelyekre nem kapunk 
feleletet.  

Az a község, amelynek tulajdonában ez a hatalmas természeti kincs van, évi 22, írva huszon-

kétezer pengős költségvetéssel dolgozik. Ősszel, tavasszal elvesz a sárban. Nincsen annyi pén-

ze, hogy a rajta átfutó patakon hidat vezessen. A gyalogemberek két szál deszkából álló pallón 
mennek át a patak fölött, lovasszekér meg more patrio87

 az egyik oldalon belehajt, a másikon 
meg kihajt a patakból. Hogy hogyan közlekedik egymással a falu két oldala, ha a patak törté-
netesen megdagad, az örök rejtély. És ennek a községnek a bányájából a zsidó kocsmáros 
nettó 400 ezer pengőt húz egy esztendő alatt.  

Kérdések: mi volna, ha a bányát a község saját kezelésébe venné? Mi volna, ha ebből a négy-

százezer pengős nyereségből, amely ma a kocsmáros zsebébe vándorol, épülne járda, köves 
kocsiút, a patakon át híd, még pedig nem is egy, lenne villanyvilágítás, szövetkezet, knltúrház, 
gabonaraktár? Mind községi kezelésben.  

Mi lenne, ha a község maga kezelvén bányáját, nem törekedne négyszázezer pengős haszonra, 
hanem felemelné a saját polgárai sorából kikerülő bányamunkások fizetéseit. Ha nem 80–90, 

hanem legalább 160–180 pengőt keresne havonkint egy bányász, ami itt manapság szinte el-

érhetetlen pénz? Mennyivel több kenyér, ruha, csizma fogyna ebben a faluban és mindenütt, 
ahol ezt megcsinálnák. Jómódú, derűs magyarok vágnák itt a marsot a jövő felé s akkor nem-

csak nevében lenne ez a tájék a magyar Ruhr-vidék.  

Ma ez utópia, álom, nevetség, izgága okvetetlenkedés, Mert ki törődik a Kis Jánosokkal, mi-

kor errefelé a Margareteneknek, a Salamonovitsoknak, a Nerinczeknek úgyis áll a bál?”88
 

 

                                              
87

 Ősi szokás, hazai szokás szerint… 
88

 Előörs - Szabadság Előörs, 1930 (3. évfolyam, 1-52. szám)1930-02-01 / 5. szám 
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A szélsőjobboldali demagógiát leszámítva, főleg a zsidó-gyűlölködést, azonban a cikk számos 
realitást tartalmaz. Erről is írtunk már, a lehetetlen bérek, a kilátástalan életkörülmények, a 
sokszor összevissza termelés, mind azok a tényezők, melyek a szélsőséges pártok, szervezetek 

irányába terelik az embereket! Sajnálatos módon ettől lesznek sokkal durvább dolgok és ese-

mények is a sajószentpéteri szénbányavidéken is. Ez alól sajnos az országunk akkori vezetése 
nem kérhet felmentést!  

 

„1930 ismét rossz gazdasági éve volt a MÁK-nak, aminek következtében 1931- ben fi-

zetésemelést sem tudott adni. 

A MÁK Rt tisztikarának életkörülményei a bányatelepen 

A villanyáram és a fűtéshez felhasznált szén természetesen szintén a járandóságok kö-
zött szerepelt. (A tisztviselők tüzelőanyag illetménye: 1932-ben minden szoba és konyha után 
évi 32 q szén és 3 m3

 fa, a fürdőszoba után 24 q szén és 3 m3
 fa, cselédszoba és mosókonyha 

után 16-16 q szén és 1,5-1,5 m
3
 fa volt)…” 

 

Az 1930-as évek elejére vonatkozóan cikk, amely sok mindent elárul! 

 

„ Negyven-ötven pengős havi bér mellett nyomorognak a magyar bányamunkások  

Szomorú húsvéti levél a sajószentpéteri bányából. 

A Magyar Jövő szerkesztőségét naponkint árasztják el levelekkel, amelyekben kétség-

beesett munkások, gazdák, kereskedők festik le azt a szörnyű nyomort, amely a magyar dolgo-

zó tömegeknek ma osztályrészül jutott. A szerkesztőség érthetően mellőzi e levelek 
nagyrészének a közlését, egyrészt, mert a tömérdek levél közlésére helyünk sincs, de meg nem 
is akarjuk az amúgy is feszültséggel telt lelkeket újabb és újabb kirívó esetek feltárásával 
méginkább Izgalomba hozni. Az alábbi levél azonban oly nagy és oly nyomorúságos viszo-

nyok között élő társadalmi réteg jogos panaszának ad hangot, hogy nem zárkózhatunk el an-

nak közlése elől, azért itt adjuk egész terjedelmében:  

– Mélyen tisztelt Szerkesztőség!  

Most, amikor a feltámadás szent ünnepét üli az egész ország, sőt az egész világ, min-

den magyar bányamunkás asztalára jutott ezideig, ha más nem, de legalább egy kis kalács és 
egy kevés hús, amit a családja körében elfogyasztott. A most ránk következő húsvéti ünnepek-

re a kalácsról és húsról lemondanánk, csak kenyér kerülhetne az asztalunkra, amit gyermeke-

ink kezébe adhatnánk, mert ezideig ha volt is nyomor, de most már teljesen a tetőfokra hágott 
és ezt mind annak köszönhetjük, hogy a mai kormányzási rendszer oly magyarellenesen cse-

lekszik. Akkor, amikor a magyar bányamunkás nyomorán kéne segíteni, akkor a külföldi mun-

kásokon segít azzal, hogy a magyar szenet figyelmen kívül hagyja és külföldről hozat be az 
országba szenet.  

Tisztelt Szerkesztőség!  
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Most már ezek után azok a fontos tényezők ezen szomorú valóságból vonják, le a konzekven-

ciát és ha teljes egészében nem is, de legalább némileg tegyék magukévá ezen miránk nézve 
életbe vágó dolgot és most már, amikor a nyomor teljesen tetőfokra hágott, segítsenek a ma-

gyar bányamunkásokon, amíg nem késő. Ha már a dolgozni akaró családapákkal nem törőd-

nek, akkor legalább gondoljanak arra a sok ártatlan gyermekre, akik éppen úgy húzzák a 
nyomor igáját, mint a szüleik. Vagy már a magyarnak nem kell a jövőbe munkás ember! Nem 
kell magyar hazafi? Nem szabad elhallgatnunk azt sem, hogy öt-hat, sőt többgyermekes csa-

ládapák negyven-ötven pengő havi keresetükből kell hogy fenntartsák családjukat. Heti két-
három munkanap mellett, ha az a családapa nehéz földalatti munkájára indul reggel, észre-

vétlen ül, búcsúzás nélkül kell az övéi köréből távoznia, mert a sok éhes gyermek, ha felriad, 

akkor már jókor reggel elkezdik az egész napi dalukat: Mama, kenyeret! mert ők még a nin-

csen szót nem értik és mindezen szomorú valóságból a következményeket levonva, nem cso-

dálkozhat senki, ha nem nevelhetünk derék, erős munkásokat gyermekeinkből a hazának.  

Ilyen a helyzete és húsvétja a magyar Ruhr-vidék bányamunkásainak.  

Tisztelettel: a sajószentpéteri bányamunkások.  

A levélhez nem füzünk kommentárt, a bennefoglaltakat azonban mindenesetre az illetékesek 
figyelmébe ajánljuk.”89

 

„ A Magyar Általános Kőszénbánya Társulat április 14-én tartotta harminckilencedik 
évi közgyűlését és ezzel belépett fennállásának negyedik évtizedébe. A napisajtó részletesen 
megemlékezett arról az elismerésről, amelyben Horthy Miklós kormányzó részesítette a válla-

latot ebből az alkalomból. Kevés iparvállalat részesül ilyen megtiszteltetésben és kétségtelen, 
hogy a magas helyről érkezett elismerés fénye elsősorban Vida Jenő alelnök-vezérigazgatóra 
hull, aki hatalmas vállalatánál szociális szellemet honosított meg, ezt intézmények létesítésé-
vel támasztotta alá.” 

 

Az 1930. évi népszámlálási adatokból néhány.90
 

 

 

                                              
89

 Magyar Jövő, 1930. április-június (12. évfolyam, 74-145. szám)1930-04-20 / 90. szám  (Miskolcon 1919–
1944 között megjelent politikai napilap. Az újság a szélsőjobboldali radikálisok fontos orgánumának számított, a 
két világháború közötti sajtótörténetben pedig fontos mozzanat volt az ún. keresztény-nemzeti lapok első önálló 
vidéki székházának átadása. Az eseményre feszült belpolitikai légkörben került sor, 1924 decemberében például 
a Miskolcon tartott időközi parlamenti választás a „fajvédők” és a demokratikus politikai pártok éles szembenál-

lását, intenzív kampányát hozta. A székházavatás legfontosabb vendége Prohászka Ottokár székesfehérvári püs-

pök, a keresztény-nemzeti ideológia meghatározó személyisége volt, aki a „hungarizmus” fogalmát is megalkot-

ta. Ez a magyarság önvédelmét, nemzeti nagyságát szolgálni hivatott ideológia integrálta a szélsőjobboldali 
antiszemitizmus fontosabb elemeit és újfajta múlt- illetve társadalomértelmezést nyújtott, mellyel a püspök a 
„keresztény-nemzeti” oldal (valójában a szélsőjobb) mellett agitált.) 
90

 1930. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Demográfiai adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint (1932) II. 

Részletes kimutatások 3. A tanyák, puszták, telepek s egyéb külterületi lakotthelyek néhány demográfiai adata 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1930_01/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9teri%20b%C3%A

1nya&pg=466&layout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1930_01/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9teri%20b%C3%A1nya&pg=466&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1930_01/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9teri%20b%C3%A1nya&pg=466&layout=s
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 „ A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága termelésének és szállításainak további 
visszaeséséről fentebb már beszámoltunk. Az 1929. évvel szemben a szállításban mutatkozó 
23%-os csökkenés folytán e vállalat az 1930. évre osztalékot nem fizetett és az elért felesleget 
tartalékainak gyarapítására fordította…”91

 

 

 

 

 
Újsághirdetés92

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
91

 A Magyar Általános Kőszénbánya Társulat 1931. április 14-én tartotta harminckilencedik évi közgyűlését. A 

beszámoló. 
92

 Eger - napilap, 1932/11932-02-05 / 28. szám 
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A kályha-, etage- és központi fűtésre használatos szén (lignit), 
brikett és koksz (kokszszerű féltermék) minőségének kötelező 

megjelöléséről93
 

 

 

„ Versenytárgyalási hirdetmény.  

2374/1930. szám. – Sajószentpéter község képviselőtestülete elhatározta, hogy a Bor-

sodi Szénbányák Rt.-tól erre a célra ajándékba kapott épületet 7586 pengő költséggel jár-

ványkórház céljaira átalakítja és az átalakítás költségeire ez összeg felét, vagyis 3793 pengőt 

                                              
93

 Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 Rendeletek tára, 1932 Rendeletek305. A m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter 1932. évi 138.764. számú rendelete 
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megszavazott. A község által megszavazott 3793 pengő összeget Borsod, Gömör és Kishont 
közig[azgatása], egyelőre egyesített vármegyék kisgyűlése jóváhagyta, a hiányzó 3793 pengőt 
azonban az erre illetékes m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium nem engedélyezte. – 

Ezen 7586 pengő költséggel végzendő járványkórházi átalakítási építkezésre Sajószentpéter 
község zárt írásbeli versenytárgyalást hirdet. A részletes ajánlati minta és munkafeltételek 
Sajószentpéter község főjegyzői irodájában a délelőtti hivatalos órák alatt megkaphatok, ahol 
is a vonatkozó terv is megtekinthető. Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt, sértetlen 
borítékban elhelyezett és közvetlenül vagy posta útján beadott ajánlatok fognak tárgyalás alá 
vétetni. A lezárt borítékon a következő: „Ajánlat a sajószentpéteri járványkórház épületének 
átalakítási munkálataira“ megjelölés, illetőleg felírás eszközölendő. Az ajánlatok beadásának 
határideje 1930. évi június hó 5. napjának délelőtti 10 órája. Bánatpénz az ajánlati öszszeg 2 
%-ka Sajószentpéter község pénztáránál készpénzben, vagy óvadék képes értékpapírokban az 
ajánlat beadásáig leteendő. Az ajánlatok Sajószentpéter községházánál a főjegyzői irodában 
június 5-én délelőtt 11 órakor fognak felbontatni, melyen az ajánlattevők, vagy igazolt képvi-

selőik jelen lehetnek. Az ajánlatok felett a június 6-án d. e. 10 órára összehívandó képviselő-
testületi közgyűlés dönt, melynek határozata törvényhatósági jóváhagyásra szorul, miért is 
ajánlattevők e törvényhatósági jóváhagyásig kötelezettségben maradnak. Külön ajánlat 
adandó be a kőműves, külön az asztalos és külön az ács (kerítés) munkálatokra. Tájékozásul 
megjegyeztetik, hogy a kőműves munkára a fenti átalakítási költségből 3000, a kerítés munká-
lataira 3515, s az asztalos munkálatokra pedig 1071 pengő szavaztatott meg. A munkálat 
megkezdendő az odaítélésnek a felsőbb hatóság által történt jóváhagyása után a községi elöl-

járóság ezirányú felhívásának kézhezvételétől számított nyolc nap alatt s a megkezdéstől szá-
mított 21 munkanap alatt befejezendő. Azok a pályázók, akik a szóban lévő ipari munkálat 
'teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek már ajánlatukban azt az iparjogo-

sítvánnyal rendelkező önálló iparost megnevezni, aki az illető munkát tényleg végre fogja haj-

tani. Az ajánlathoz csatolni kell az illető iparos iparjogosítványát eredetben, vagy hiteles má-
solatban és illető munka elvállalására vonatkozó saját kezűleg aláirt nyilatkozatát. A munká-
lat elnyerői eleget tenni tartoznak a közszállítási szabályrendelet 16. §-a 11. pontjában foglal-

taknak. – Azok a pályázók, akik ajánlatuk benyújtásakor ez ajánlati felhívást kiadó Sajószent-

péter községgel üzleti összeköttetésben még nem állottak, illetőleg a község előtt még ismeret-

lenek, tartoznak szállítóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara 
bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak. Az elvégzett munkálatok a 
község által azok befejezése után nyomban átvétetnek, amikor is a vállalkozó részére a válla-

lati összeg az átvételtől számított 30 nap alatt kifizettetni fog. Sajószentpéter község fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között – az ajánlott árakra tekintet nélkül – 

szabadon választhasson.  

Sajószentpéter, 1930. május 10.  

Községi elöljáróság.”94
 

 

Ezen túl a Bányatárspénztár is hirdet. 

                                              
94

 Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1930 (29. évfolyam, 1-32. szám)1930-05-15 / 13. 

szám 
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„ Pályázati hirdetmény.  

A Borsodi Szénbányák R. T. sajószentpéteri bányatárspénztára ezennel pályázatot hir-

det egy megüresedő szülésznői állásra.  

A szülésznői állás havi 50 (Ötven) pengő készpénzfizetéssel és természetbeni ingyen lakás, 
fűtés (évi 72 q. szén) és világítás javadalmazással van egybekötve.  

Pályázhatnak 40 évesnél nem idősebb vizsgázott okleveles szülésznők, akik a szülésznői teen-

dőkben megfelelő gyakorlatot tudnak igazolni.  

„A pályázati kérvények „Borsodi Szénbányák R. T. Bányatárspénztára. Sajószentpéter“ cím-

re, 1930. évi június hó 30-ik napjáig nyújtandók be.  

A pályázati kérvényhez csatolni kell:  

1. a szülésznői oklevelet,  

2. az egészségi állapotot igazoló hatósági orvosi bizonyítványt,  

3. az eddigi gyakorlatot igazoló működési bizonyítványt.  

A választás egyelőre három havi próbaidőre szól, amely időn belül a szolgálati viszony 15 
napi felmondással. bármikor megszüntethető.  

A megválasztott szülésznő 1930. évi augusztus hó 1-éu tartozik állását elfoglalni.  

Sajószentpéteri Bányatárspénztár”95
 

 

„ – (Pályázat orvosi állásra.)  

A Borsodi Szénbányák Bt. sajószentpéteri bányatárspénztárának választmánya a janu-

ár 1-től megüresedő bányatárspénztári orvosi (bányaorvosi) állásra pályázatot hirdet. A bá-
nyaorvos javadalmazása: a bányatárspénztár mindenkori havi bruttó betegségi biztosítási 
járulékbevételének 11.5 % - ka, valamint az egyesség útján megállapítandó fuvarátalány. A 
bélyegtelen pályázati kérvények október 15. napjáig a bányatárspénztárnál nyújtandók be, 
vagy „Borsodi Szénbányák Bt. sajószentpéteri bányatárspénztára, Sajószentpéter“ címre, 
posta útján küldendők be. A pályázati kérvényhez csatolandó: a születési anyakönyvi kivonat, 
az orvosi oklevél hiteles másolata, curriculum vitae és az eddigi működést igazoló bizonyítvá-
nyok.”96

 

 

1930 novemberében a MÁV ismét meghirdette a szénvásárlási pályázatát, amely min-

den hazai szénbányavállalat szempontjából alapvető fontossággal bírt. A terjedelmes cikket 
nem ismertetjük, de egy táblázatban összefoglaljuk, hogy kik és milyen ajánlatott adtak.97

 A 

szénár rovatban, ha nincs külön feltüntetve, akkor a jobb ár a több évre szóló szerződésre vo-

natkozik. érdekes módon az ajánlatok egy része hiányos! A megadott szállítási mennyiségek-

                                              
95

 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1930. június (39. évfolyam, 123-145. szám)1930-06-06 / 

127. szám 
96

 Nemzeti Ujság, 1930. szeptember (12. évfolyam, 198-220. szám)1930-09-21 / 214. szám 
97

 Magyarország, 1930. november (37. évfolyam, 249-273. szám)1930-11-30 / 273. szám 
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hez nem adtak meg árakat, csak a szállítási készséget jelölték, sok helyen a fűtőérték is hiány-

zik!!! Ez bizony egy ilyen pályázaton enyhén szólva is furcsa… 

 

Bányavállalat Bánya 
Fűtőérték 

cal 

Mennyiség 

t/év 

Szénár 

Pengő/t 
1 évre 2 évre 3 évre 

Budapest–Gyöngyös Városi Szénbánya Rt Gyöngyös 2200 30000 9,20-8,80 

Sáfrány Dezső Sajókaza 3938 10000 11,60   

Tankóczy István és Társa  3200 4500 11,00   

Hermann Géza  Villó - Monosbél ? 6000 13,00   

Hungária Kőszénbánya Rt Pilisszentiván 4000 45000 16,10   

Bolváry Andor  Kondó 3400 4800 10,00   

Keszics Károly  Karancsvidék 4200 12000 14,90-15,60 

MÁK Rt 

tatai darabos 5100 

217008 

19,60 19,10 19,20 

tatai aknaszén 5000 21,00 20,00 20,60 

tatai rostált akna 5300 22,29 22,00 21,80 

tokodi aknaszén 4600 8000 17,00 16,80 16,60 

Báró Radvánszky- féle bánya Sajókaza 3400 23300 10,10   

Szénárusító Rt. (Borsodi Szénbányák Rt) 

Sajószentpéter 3400 25500   10,40 

Királd 3500 18000   12,00 

Rudolftelep 3400    10,10 

Pálvölgy 3200 12000   10,10 

Rimamurányi-salgótarjáni Vasmű Rt bányák 3500 7700   10,10 

MÁVAG Diósgyőr Ormospuszta     10,10 

Pappenheim gróf szénbányák bérlete Pusztakiskér (nógrád) 3500 

9000 10,60-9,80 

12000 

10,60-8,60 15000 

30000 

Perber Jenő Párkány 4000 16000 11,50-11,00 

dr. Sógor Mihály Nagybarca  12000 8,50 

Váci Kőszénbánya Kósd 4650 7500 19,80 

Schwank Károly Nógrádbicske 3500-4000 5000 11,10 

Nádújfalusi Kőszénbánya Nádújfalu 3600 18000 14,00 

Kisgyóni Kőszénbánya Rt Kisgyón  30000 15,17 

Szent- László Kőszénbánya Kazár  9000 13,00-12,00 

Ajkai Kőszénbánya Rt Ajka 
 46000  

 60000  

Budapestvidéki Kőszénbánya Pilisvörösvár  120000 18,75-18,10 

Egercsehi Kőszénbánya Rt Egercsehi 
 34000 

17,98-17,18 
 3750 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt Alacska  21000 11,00 

Nagybátony-Ujlaki Egyesült  
Ipartelepek R.-T. 

Nagybátony  30000 17,15-16,85 

Duna- gőzhajózási Társaság Pécs 

 52000 

28,36-25,71 
 68000 

 8600 

 8600 

Mátraszelei Szénkitermelő Vállalat Mátyásbánya  20000  

Salgótarján vidéki   30000 13,80 

Unió Bányászati és Ipari Rt. Várpalota  37000 20,80 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt több bánya 

 73000  

 50000  

 32000  

 60000  

 20000  

 15000  

 100000  

 34000  

Nógrádmegyei Kőszén Rt Kisterenye, Mátranovák 
 9000  

 12000  

Disznóshorváti Kőszénbánya Hevesi és Ceisler Disznóshorvát  9000  

 12000  

Sugár Vilmos Szénkereskedelmi Rt Budapest 
 9000  

 12000  

Imperiál Vegyészeti Gyár Miklós-táró, Kondó   alternatív, de ismeretlen ajánlat 
Komlói Állami Szénbánya Komló  109800 23,70 

Mátravidéki Szénbányák Rt Rózsaszentmárton  lignit!  
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Nagy meglepetés, hogy a szénszállítási pályázaton a magánbányák csak 1… 2 %-os enged-

ményt tettek és a Mátravidéki Szénbányák, lignitet ajánlott.  

 

„ A MÁV a beérkezett ajánlatokat átszámítja és a legközelebbi időben megtörténik a 
döntés. Kérdés, mit szól a kereskedelmi miniszter a mai szénpályázat eredményéhez?” 

 

Annyi megjegyzést fűzök ehhez, hogy nem tudom eldönteni, hogy a pályázati anyagok ennyi-

re hiányosak, vagy csak az újságíró nem jegyzett le mindent! Ezeken a „tendereken” szigorú 
szabályok uralkodtak, aki hiányos, vagy nem értelmezhető anyagot adott be, az általánosan az 
azonnali kizárást jelentette. 

Aztán más napilapokat is átnézve kiderült, hogy a leírt anyagot valószínűleg a MÁV szerkesz-

tette, mert más újságokban is szinte szó szerint ugyanez jelent meg. 

Az ügy folytatása 1931 februárjában, az hogy Borsod vármegye protestál a borsodi bányák 

szerény szénszállítási lehetőségei miatt a MÁV felé. Itt viszont érdemes tisztázni dolgokat! 

Azok a borsodi szénbányák – MÁVAG Diósgyőr, Rimamurány-salgótarjáni Vasmű Rt, Borso-

di Szénbányák Rt – amelyek nagyrészt a saját iparvállalataik ellátására jöttek létre és a ké-
sőbbiekben erőműveikkel a villamos energetikába léptek be, kevésbé voltak e témában ki-

szolgáltatottak. A Diósgyőri és Ózd környéki bányák az ottani kohászatot szolgálták. A Bor-

sodi Szénbányák Rt a MÁK Rt érdekeltsége miatt a MÁV szállításokból részesedett, de a 
barcikai erőmű a szenének biztos elhelyezése volt, most már a Heves megyei hálózatbővítés 

kapcsán főleg. 

 

„ A Borsodi Szénbányák a barcikai erőtelepen létesítendő 10/30 KW-os
98

 transzformá-
torállomás transzformátorait és kapcsolóberendezését a Ganz és Társa villamossági gyáránál 
rendelték meg. Ezen transzformátorállomásról 3000 KW energia lesz átvihető 30 KV-os fe-

szültséggel Egerbe, hogy ellássa Eger város és Heves megye déli részének energiaszükségle-

tét. A transzformátorállomást október közepén kell üzembe helyezni.”99
 

 

A nagytehetségű Vizer Vilmos tiszteletére, aki a sajószentpéteri szénbányászatban is elévülhe-

tetlen érdemeket szerzett, alapítványt létesít a MÁK Rt. 

 

„ Vizer Vilmos jubileumi alapítvány.  

Annak emlékére, hogy Vizer Vilmos m. kir. bányaügyi főtanácsos, a Magyar Általános 
Kőszénbánya Részvénytársulat és a Borsodi Szénbányák Részvénytársasága központi bánya-

igazgatója és utóbbi részvénytársaság igazgatósági tagja 1930. évi március 1-én töltötte be e 
vállalatoknál kifejtett hivatali működésének huszonötödik évét, a két vállalat központi és üze-

                                              
98

 Nyilvánvalóan hibás a mértékegység 10/30 kV feszültségszintű transzformátorokról van szó. 
99

 Viz és Világitás, 1931 (8. évfolyam, 1-24. szám)1931-07-15 / 13-14. szám 
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mi tisztviselői kara a jubiláns iránti szeretőiének és tiszteletének tanújeleként, az erre a célra 
befolyt önkéntes adományokból alapítványt létesített, melynek címe «Vizer Vilmos Jubileumi 
Alapítvány». Az alapítvány vagyona 1000, azaz egyezer U. S. A. dollár névértékű, a Magyar 
Általános Hitelbank által kibocsátott 7 %-os záloglevélből áll. Célja, hogy annak kamataiból 
a főiskolai tanulmányokat megkönnyítő támogatásban részesüljenek a m. kir. bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskolának erre érdemes bányamérnökhallgatói. A főiskola tanácsa az alapí-
tólevél rendelkezéseit elfogadta s az okmányokat jóváhagyás céljából a m. kir. 
pénzügyministeriumhoz terjesztette fel, a létesített alapítványért pedig a két vállalat központi 
és üzemi tisztviselői karának ezúton is hálás elismerését és őszinte köszönetét fejezi ki.  

Sopron, 1930. évi június 5 én.  

A főiskola ezidőszerinti rektora: Boleman Géza s. k. (460.1930. fist.)”100
 

 

Az előzőekben írtunk arról, hogy a barnaszenek vegyészeti alkalmazását sürgette Vitális Ist-

ván. Meg is indulnak az ilyen jellegű ipari érdekeltségek, egyelőre kísérleti, fél üzemi eljárá-
sokkal! 

 

„ Szénlepároló telepet létesít a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. Felsőgallán  

– mint azt a Pesti Tőzsde 31. száma jelzi – egy szénlepároló kemence felállítása folya-

matban vau, amelynek berendezését a Ganz- gyár szállítja. A Magyar Általános Kőszénbánya 
már 22 évvel ezelőtt kezdett érdeklődni aziránt a kérdés iránt, miképen lehetne hazai szene-

inkből olajat, benzint stb. elő állítani. Számtalan kísérletet végeztek részint idehaza, részint a 
felkínált különböző eljárások kipróbálása végett külföldi államokban. Ezek a kísérletek most 
már bizonyos állomáshoz eljutottak, úgyhogy a Magyar Általános Kőszénbánya időszerűnek 
találta az eddigi laboratóriumi próbálkozásokból kilépni és üzemileg folytatni a kérdés meg-

oldását.  

A hazai olaj- és benzinszükségletnek szénből való előállítása igen nagyszabású telep felállítá-
sát jelenti. Hiszen a külkereskedelmi statisztika adataiból látható, hogy az állandóan emelke-

dő ásványolajbehozatal már jóval túlhaladja az évi kétmillió métermázsát. Addig azonban, 
míg az idevágó kérdések nincsenek teljesen tisztázva, nem volna indokolva a tervezett végle-

ges telep létesítése. Ezért a Magyar Általános Kőszénbánya vezetősége úgy határozott, hogy 
egyelőre az elgondolás szerint létesítendő szénlepároló telepnek egyik egységét építi fel és 
ennek üzembehelyezése után fog a szerzőit tapasztalatok alapján a további kifejlesztés mérté-
ke és tempója tekintetében határozni. Az alacsonyfokú barnaszén lepárlására szolgáló kemen-

ce építés alatt áll és előreláthatóan ez év telén már üzembe kerül. A telepből kikerülő termék 
barnaszénkátrány lesz, amelyből további feldolgozás útján különböző olajok és benzin fog 
készülni. Lts.”101

 

 

                                              
100

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1930 (63. évfolyam, 1-24. szám)1930-06-18 / 12. szám 
101

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1930 (63. évfolyam, 1-24. szám)1930-08-16 / 16. szám 
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Csak emlékeztetőül, ezt itt Borsodban Kandó Kálmán és társai teszik meg alacskai szénből, a 

berentei lepárló üzemben.102
 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1930 1 316 619 

 

Év 

A Borsodi Szénbányák Rt 
 termelése 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter Disznóshorvát Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1930 41 770 59 891 65 595 59 490 0 226 746 

 

Emlékeztetőül a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt termelési számai Borsodban. 

Év 

Termelés 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter 
Disznóshorvát 
(Rudolftelep) 

Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1914 86 828 70 171 157 569 56 496 101 959 473 023 

1915 99 206 61 488 182 063 59 301 118 268 520 326 

1916 79 980 83 176 176 799 86 677 110 530 537 162 

1917 70 926 93 481 160 866 64 188 104 976 494 437 

1918 54 870 104 709 154 310 62 806 108 890 485 585 

1919 23 052 69 268 114 494 16 522 68 909 292 245 

1920 29 764 68 199 119 174 18 941 65 216 301 294 

1921 40 407 87 853 110 766 24 407 68 071 331 504 

1922 54 820 90 100 137 210 46 755 82 508 411 393 

1923 63 667 98 681 161 423 85 106 117 662 526 539 

1924 65 434 94 515 148 082 48 938 30 257 387 226 

1925 66 377 75 811 109 329 53 429 35 881 340 827 

1926 59 422 70 032 81 916 59 086 441 270 897 

1927 61 174 68 486 63 958 64 203  257 821 

1928 76 059 68 827 92 061 70 474  307 421 

1929 63 323 71 744 86 341 72 568  293 976 

1930 41 770 59 891 65 395 59 490  226 546 

 

 

                                              
102

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

kus Könyvtár) 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

T
er

m
el

és
 (t

on
na

) 

Év 

Királd

Sajószentpéter

Disznóshorvát (Rudolftelep)

Sajókaza

Sajókazinc

Összesen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter szénbányászata  

1931 - 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajószentpéter szénbányászata 19. 1931-1937. 

 

1 

„Mindig és mindenből csak az a tanulság,  

amit az ember meg tud és meg akar érteni.”1
 

 

A sajószentpéteri szénbányászatot – változatlanul – csak a MÁK Rt és a Borsodi Szén-

bányák Rt történésein át tudjuk bemutatni! Az irattárakban, a sajtóban, tőzsdei hírekben, gaz-

dasági lapok elemzéseiben ilyen formán lehet csak nagyon hézagos adatokat találni Sajó-
szentpéterrel kapcsolatban. Viszont az előző két bányavállalat sorsán keresztül sok minden 
fennmaradt, illetve kikövetkeztethető. 

 

1931. év 

 

Hazánk helyzete az 1920-as évek végére stabilizálódni látszott az világháború és Tri-

anon megrázkódtatásai után. Ehhez a hátteret az időszakban jellemző világgazdasági kon-

junktúra teremtette meg: a magyar termékek számára kedvezőek voltak az értékesítési lehető-
ségek külföldön, szükségleteit is viszonylag könnyen be tudta szerezni az ország, illetve a 
kedvező külföldi hitelek is elősegítették a viszonylagos fellendülést.  

És ekkor jött a gazdasági világválság!!! 

A világ-gazdasági válság ezeket a feltételeket egy az egyben megszüntette! Ez az USA-ból, a 
New York-i részvénytőzsdéről indult ki! Mindez a lelketlen, kapzsi, spekulációs pénzügyi ma-

nőverekből, amiknek semmiféle realitása nem volt…2
 

1926 óta Magyarország eladósodási folyamata megkezdődött, súlyos külső egyensúlyhiány 
jellemezte ekkoriban a magyar gazdaságot, amit csak újabb külföldi hitelekkel volt képes 
kompenzálni. Így a Jegybank kénytelen felélni arany- és devizatartalékait, mindezek mellett 

az világháború után megszűnt tőkeimport tovább nehezítette hazánk helyzetét.  

Hazánk legjelentősebb gazdasági ágazata a mezőgazdaság volt, amely a korabeli kivitel 70 %-

át bonyolította; éppen ezért érintette igen érzékenyen a gazdaságot a külkereskedelmi csere-

arányromlás mellett a Magyarországon különösen nagyra nyíló agrárolló. Mivel a válság 

                                              
1
 Szinetár Miklós 

2
 Az Amerikai Egyesült Államokban az első világháború után töretlenül folytatódott a gazdasági növekedés, és 

az 1920-as évek másodok felében, a Dawes-terv hatására az európai országok is újra növekedni kezdtek. Az 
optimista hangulatban befektetési láz uralkodott, az új és bővülő vállalatok részvényeket bocsátottak ki. Az álta-

lános várakozás az volt, hogy a cégek nyereségesek lesznek, nagy osztalékot fizetnek és így részvényeik ára is 
nőni fog. Emiatt egyre többen fektették részvényekbe a megtakarításaikat. A bővülő kereslet a részvényekre 
önmagában is felhajtotta azok árát, ami még jobban megerősítette az optimista várakozásokat. 1928–1929-ben a 

New York-i tőzsdén a részvények ára 20 hónap alatt megduplázódott! A fogyasztás azonban – főleg Európában 
– nem bővült a befektetésekkel azonos mértékben. A háború idején az európai termékek eltűnésével a gyarmatok 
saját ipari termelése növekedett, a Szovjetunió elzárkózott a világpiactól, az európai lakosságot pedig a háború és 
az infláció szegényítette el. Így az egyre több termék értékesítése egyre nagyobb nehézségbe ütközött. A vállala-

tok nyeresége elmaradt, az osztalék hiánya miatt pedig megcsappant a részvények iránti kereslet. A részvényárak 
csökkenni kezdtek, emiatt egyre többen akartak megszabadulni tévedésnek tűnő befektetésüktől. A tőzsdei bubo-

rék kipukkant, tőzsdepánik tört ki: az eladások miatta a részvények ára zuhanni kezdett. A New York-i tőzsde 
1929. október 29-én, az úgynevezett „fekete kedden” omlott össze, az árfolyamok egy hét alatt átlagosan 40%-ot 

estek… 
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túltermelési válság volt, a világpiac összehúzódását okozta, nehéz volt értékesíteni a magyar 
gabonát és lisztet, amit Magyarország legfőbb külkereskedelmi partnereinek (Ausztria, 

Csehszlovákia, Olaszország, Németország) felerősödő protekcionizmusa csak tovább nehezí-
tett. A válság alatt a mezőgazdasági termelők rendkívüli mértékben eladósodtak. 1931-ben 

életbe lépett az adósvédelem, amely megakadályozta az eladósodott gazdaságok tömeges 
csődjét 

A külföldi pénzpiacok sorra omlottak össze, 1931 májusában a bécsi Creditanstalt (Ausztria 

ekkoriban egyik legnagyobb bankja) is bejelentette fizetésképtelenségét, az ebből kialakuló 
bankpánik Magyarországra is átterjedt, ahol válságba került a Rothschild családdal szoros 

kapcsolatot ápoló Magyar Általános Hitelbank, az ország ekkoriban egyik meghatározó-

vezető pénzintézete.  

1931 nyarán a Jegybank megállapította, hogy a Magyar Általános Hitelbank elvesztette alap-

tőkéjének nagy részét.  

1931. július 13-án három napos bankszünnapot rendeltek el, ami a bankok és a tőzsde teljes 
bezárásával kívánta felszámolni a bankpánikot. Újbóli megnyitásuk után korlátozták a betét-

kifizetéseket augusztus 14-ig.  

1931. augusztus 16-án aranypengő-rendelettel igyekeztek nyugtatni a betéteseket, ami min-

den augusztus 15-e előtt elhelyezett betétet aranypengő alapra helyezett, így megőrizve az 
értéküket.  

1931. július 17-én az aranystandardról áttértek a kötött devizagazdálkodásra (noha az ország 
névleg továbbra is aranyalapú gazdálkodást folytatott).  

További intézkedésként pedig a kormány 1931. december 22-én (transzfermoratóriumot hir-
detett ki, amiben beszüntették a hosszú lejáratú tartozások fizetését és létrehozták a Külföldi 
Hitelezők Alapját a Magyar Nemzeti Bankon belül.  

1932-ben Gömbös3
 nemzeti munkaprogramjában is szerepelt a bankkonszolidáció, de ez nem 

történt meg végül, mivel időközben az állami vállalatok is törlesztésképtelenek lettek. 

                                              
3
 Vitéz jákfai Gömbös Gyula (Murga, Tolna vármegye, 1886. december 26. – München, 1936. október 6.), csá-

szári és királyi (k. u. k.) vezérkari tiszt, magyar királyi szolgálaton kívüli gyalogsági tábornok, politikus, ország-

gyűlési képviselő, titkos tanácsos, honvédelmi miniszter, a Magyar Királyság miniszterelnöke 1932-től haláláig. 
Gömbös még 1918 végén sem akarta feladni a háborút. Wekerle Sándornak írt emlékiratában a magyar hadsereg 
újjászervezésével, a tartalékosok és a „fölöslegessé vált” haderő mozgósításával magyar szempontból még meg-

menthetőnek tartotta a helyzetet. Még az őszirózsás forradalom után is tett kísérletet megmenteni történelmi 

magyar területeket; e lépések egyike vezetett a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) megalakulásához 
1919. január 19-én, a Gólyavárban.  1928. szeptember 5-étől 1929. november 10-éig honvédelmi államtitkár, 
majd 1932. november 1-jéig honvédelmi miniszter volt. 1929-ben Horthy szolgálaton kívüli tábornokká nevezte 
ki és ajánlotta felvételét a Vitézi rendbe (innentől teljes neve vitéz jákfai Gömbös Gyula). Hadügyminiszterként 
tartózkodott a politizálástól, és sokat tett a hadseregfejlesztés érdekében. Miután a nagy gazdasági világválság 
hatására Bethlen István lemondott, majd amikor Károlyi Gyula kormánya megbukott, 1932. október 1-jén a 
határozott programmal fellépő Gömbös lett a miniszterelnök. Kormányra lépését követően kidolgozta kormány-

programját, a 95 pontos Nemzeti Munkatervet (kritikusai elnevezésével „Álmoskönyvet”), amit publikált is. A 
Nemzeti Munkaterv a közjogi, államigazgatási, gazdasági, kulturális stb. berendezkedés átalakítását, racionalizá-
lását és korszerűsítését hirdette meg, szociális, és a parasztság helyzetét javító intézkedéseket helyezett kilátásba, 
egyben lépéseket tett a tekintélyuralmi állam kialakítására (elsősorban olasz mintára). A részben Mussolini ihlet-

te program nagyrészt nem valósult meg, azonban kezdeti támogatást biztosított Gömbös számára a néptömegek 
körében. Miután Gömbös helyzete konszolidálódott, hozzálátott a kezdettől fogva tervezett szerkezetváltás meg-
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Mindez a szénbányászatra, így a borsodira, a Sajószentpéterire is alapvetően hatott! 

 

1931. évben a Borsodi Szénbányák Rt a következő fő adatokkal bírt: 

 

„ Borsodi szénbányák rt. – Borsoder Kohlenbergwerks A.-G. – (Előbbi cége: Kazinci 
kőszénbánya rt.) – V., Zoltán-utca 2–4. – Tlf.: 27-8-54. – Táv.-c.: Borsodiak. – Pstpk. ch.-sz: 

26.360. – A M. ált. kőszénbánya érdekeltsége. – Üzemvezetőség: Királdon, Sajó-szentpéteren, 
Rudolftelepen. – Villamostelep: Barcikán. – (Eredetileg a kazinci barnaszéntelepek kiaknázá-
sára alakult. 1910-ben átvette a MÁK-tól a királdi, sajószentpéteri és disznóshorváti bányá-
kat. 1921-ben a bányák erőszükségletének központi ellátására Barcikán villamos központot 
létesített, mely az állami szénbányákat is ellátja árammal Mucsonyon és Ormos-pusztán. – 

Alaptőke: 1,600.000 P – 32.000 drb 50 P-s rv.-ben. – (Alakult 1 m. K alaptőkével, 1909 nov.-
ben 750.000 K-ra leszállítva és 1.860 drb új rv.-el 1,029.000 K-ra emelve. 1910 júl.-ban a 

6.860 drb 150 K-s rv. 1.715 drb 600 K-sra vonatott össze, egyben 5.431 drb új 600 K-s rv. 

bocsáttatott ki a Magy. ált. kőszénbánya rt. borsodmegyei három bányaművének ellenértéke 
fejében, miáltal az alaptőke 4,287.600 K lett. 1920 jún.-ban 10 m K-ra, 1921 jún. 6-án 20 m 
K-ra, 1923 febr. 28-án 50.000 drb új rv.-nyel (2:1) 4.000 K árf.-on 30 m K-ra, ugyanez év 
aug.-ban 32 m K-ra, 1923 dec.-ben 160.000 drb új rv.-el (1:) 30.000 K árt. 64 m K-ra emelve. 

1926 ápr. 10-én a felértékelésnél az alaptőke (2:1) 1,600.000 P- ben megállapítva. 1931 
márc. 16-án a részvényeket 5:1 arányban összevonták.) –10 részv. 1 szav. – Osztalék 1913-

ban K: 25, 1925-30-ra K: 4.000, P: 0, 0, 0, 0.30, 0. – Szelv.- elév.: 3 év. – Szelv.-bev. : a vál-

lalat pénztáránál és a MÁH-nál.4 – Jegyezve a bpesti tőzsdén. – Árfolyam 1925-1930 végén 
K: 40.000, 63.000, P: 12.50, 9.50, 5.20, 3.50. – Termelés: 1929-ben 2,943.390 q., 1930-ban 

2,264.631 q. – Elnök: Simon Izidor. Alelnökök: Mandel Gyula, Vida Jenő. Igazgatóság: 
Berkovits Jenő, Gábor Bertalan, dr. Hollaender Imre, báró Radvánszky Albert, Farkas Fe-

renc, dr. Stiegeler Vilmos, Tömöry Kálmán, Török Kálmán, Vizer Vilmos. Felügyelő-

bizottság: Faragó Ármin (elnök), Fenyő Adolf, Golodai Kornél, Szentey Ödön, dr. Varga La-

jos. Igazgató: Mandello Viktor. Műszaki aligazgató: Stefániai Richárd. Cégjegyzők: Willóner 
Géza, Széphegyi Dezső, Rosenthal Gyula, Rozinek Arthur. Bányavezetők: Elszner Ágost (h. 
bányaigazgató. Sajószentpéter), Ronkai Ferenc (bányagondnok, Királd), Seefranz Géza5

 (fő-
mérnök, Rudolftelep). Üzemvezető: Wechsler József, (főmérnök, Barcika). – Főkönyvelő: 
Szántó Ernő. – A céget jegyzi: két ig. tag vagy egy, egy cégjegyzővel. – Mód. alapsz. 1931 
márc. 16. – Közi.: hiv. lap. – XX. közgy: 1931 márc. 16.‖6

 

 

                                                                                                                                             

valósításához. Az addigi konzervatív-liberális bethleni szisztémához képest irányvonalát a jobbra nyitás, a mo-

dernizáció és az autokratizmus jellemezte. Egy új, keresztény-nemzeti tekintélyuralmi állam létrehozására töre-

kedett. 1936 elején Gömbös Gyula már bukott politikus volt. Menesztését Horthy csak a miniszterelnök halálos 
betegségére való tekintettel halogatta. Krónikussá váló vesebaja végül 1936. október 6-án végzett vele, amikor 
éppen Münchenben tartózkodott kezelésen. Bár Gömbösnek nem sikerült kialakítania a tekintélyuralmi államot, 
az általa véghezvitt intézkedések nagyban befolyásolták a későbbi eseményeket, így a magyar–német viszony 
alakulását és a szerepvállalást a második világháborúban. 
4
 Magyar Általános Hitelbank 

5
 Névmagyarosítás után Tavy Géza. 

6
 Nagy Magyar Compass 55/2. (1931)Iparos-részvénytársulatok 
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1931 nyarára esik, hogy a Borsodi Szénbányák Rt a sajókazinci iparvasutat is elbontatja. 

Ezekben az években a Borsodi Szénbányák Rt a sajókazinci szénbányák művelését szünetelte-

ti. 

 

„ A kereskedelemügyi miniszter 27.637/1930. számú leiratával értesítette a Borsodi 
Szénbányák Rt. budapesti céget, hogy a felhagyott Kazinczi-bányatelepét Barcika állomással 
összekötő iparvasútnak felszedése ellen nem tesz észrevételt.‖7

 

 

Egyébként 1931-ben már 40 éves a MÁK Rt, ekkorra a hazai gazdaság egyik „zászlóshajója‖, 

sőt ekkor már az európai nagyvállalati élmezőnybe is beletartozik. Mi lett a kis borsodi vál-

lalkozásból! 

A hazai szénbányászatban és így Borsodban is a kisebb és a magánbányák voltak nagyobb 

bajban a MÁV szállítási lehetőségei nélkül. 

 

„ A borsodi bányák a Máv.-nak szállítandó szénkontigensük felemelését kérik, hogy 
munkáslétszámukat szaporíthassák  

Vitéz Borbély-Maczky főispánt kérték fel közbenjárásra  

Miskolc, február 21  

A Magyar Jövő beszámolt arról, hogy a pénteki minisztertanács foglalkozott a MÁV számára 
szállítandó szén ügyében a szénbányákkal kötendő szerződéssel. A kereskedelmi miniszter 

bejelentette, hogy a szénbányákkal sikerült megegyezni arranézve, hogy a szállítandó szén 
árát 6 é fél százalékkal leszállítják, ami egy esztendő alatt az Államvasutak számára másfél-

millió pengő megtakarítást jelent.  

A MÁV ezekután a szállítási szerződést a leszállított szénárak alapján fogja megkötni a szén-

bányákkal s ez a körülmény aktuálissá teszi a szénszállítások kontingentálását, illetőleg elosz-

tását az egyes bányaüzemek között. A borsodmegyei szénbányákat közelről érinti az elosztás 
kérdése, mert lényegesen befolyásolja üzemük mértékét. A borsodi szénbányavállalatok 
egynémelyike már lépéseket is tett abban az irányban, hogy szállítási kontingensüket emeljék 
fel s a vállalatok hivatkoznak a nagy munkanélküliségre, amelynek leküzdésében csak úgy 
tudják vállalni a rájuk háruló szerepet, ha MÁV részükre nagyobb kontingens átvételét bizto-

sítja.  

Egyik szénbányavállalat, amelyik vitéz Borbély-Maczky Emil főispánhoz fordult, hogy kérését 
annak szociális jelentőségére való tekintettel támogassa, hajlandó kötelezettséget vállalni, 
hogy 150 munkással többet alkalmaz az eddigi munkáslétszámnál, ami mintegy 600 lelket 
számláló kenyértelen tömeg kenyérhez juttatását jelentené. Egyik-másik vállalattól maguk a 
munkások menesztettek küldöttséget vitéz Borbély-Maczky Emil főispánhoz. A munkások elő-
adták, hogy a bánya kénytelen lesz üzemét beszüntetni, ha nem kap megrendelést. Kérték a 

                                              
7
 Közgazdasági Értesítő, 1931. július-december (26. évfolyam, 26-52. szám)1931-07-25 / 30. szám 
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főispánt, járjon közbe, hogy a MÁV a szállításban ezt a bányát is részesítse, mert ezzel sok 
munkáscsalád kenyerét menti meg.  

Vitéz Borbély-Maczky Emil főispán magáévá tette a borsodi szénbányavállalatok kívánságát 
és levélben fordult a MÁV elnökigazgatóságához, kérve, hogy a kontingens felemelésére irá-
nyuló kívánságukat honorálja. Kifejtette a főispán, hogy Borsod vármegye szénbányavidékein 
a lakosság nagyrésze bányamunkás, akiknek nagy tömegei ma a lecsökkentett üzemek miatt 
munka nélkül vannak. Ezek mukáhozjuttatása legalább részben, csak úgy remélhető, ha a 
szénbányák a felemelt kontingens révén termelésüket növelhetik. Egyébként a nyári idényben 
megcsappanó szénfogyasztás miatt még a mai munkáslétszám megtartását sem lehet biztosí-
tani.‖8

 

 

„ A Columbia-egyetem tanárai Nyíregyházán  

Miskolcról jelentik: Lindsay Rogers és Joseph Chamberlain a Columbia egyetem ta-

nárai gróf Teleki Pál9
 kíséretében hétfőn ideérkeztek. Megtekintették Lillafüredet, a diósgyőri 

vasgyárat, a sajószentpéteri bányát. Miskolcról Sátoraljaújhelyen és Tokajon át Nyíregyház-

ára utaznak és innen folytatják útjukat Budapest felé.‖10
  

 

Átadásra kerül a hevesi területek felé kiépült villamos távvezeték, így a barcikai erőmű kapa-

citását fokozni lehet és kell. A sajószentpéteri szénnek is biztos a helye. 

 

„ Megtartották a műszaki bejárást a Barcika – egri magasfeszültségű távvezeték felett. 
Borsod vármegye életében jelentős esemény történt szerdán, amidőn a hatóság emberei meg-

tartották a műszaki bejárást a Barcikáról Egerbe vezetős magas feszültségű távvezeték felett. 
Ezzel a jelentős műszaki teljesítménnyel a Borsodi Szénbányák Rt. befejezi azt a jelentős in-

vesztíciót, amellyel nagy vidékek részére megnyitja az elektromos áram előnyeit. A Borsodi 
Szénbánya Rt reméli, hogy ez az invesztíció nem marad kihasználatlan és a vezeték mentén 
fekvő községek minél előbb bekapcsolódnak, annál is inkább, mert ezért a Borsodi Szénbánya 
Rt. semmiféle anyagi hozzájárulást nem kíván.‖11

 

 

1931 év végi hír, hogy a Heves megye irányába menő villamos távvezeték, amely a 

barcikai erőműből kapja az energiát, elkészült és üzembe állt. 

 

                                              
8
 Magyar Jövő, 1931. január-március (13. évfolyam, 1-73. szám)1931-02-22 / 43. szám 

9
 Széki gróf Teleki Pál (teljes nevén Teleki Pál János Ede; Budapest, Ausztria–Magyarország, 1879. november 1. 

– Budapest, Magyar Királyság, 1941. április 3.), a nemes Teleki családból való magyar földrajztudós, tanár, 
politikus, többszörösen megválasztott országgyűlési képviselő, előbb a Magyar Királyság külügyminisztere 
1920-ban (a Simonyi-Semadam-kormányban), majd az ország miniszterelnöke 1920-tól 1921-es lemondásáig, 
ezt követően 1938–39-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter (az Imrédy-kormányban), majd az 1939-es válasz-

tásokat követően az ország megválasztott miniszterelnöke 1941-es öngyilkosságáig. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, továbbá a SZEFHE rabonbánja és a Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli főcserkésze. 
10

 Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám) 1931-08-12 / 181. szám 
11

 Magyar Jövő, 1931. október-december (13. évfolyam, 223-292. szám)1931-12-03 / 271. szám 
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„ Terjeszkedik a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T.  

A Magyar Általános Kőszénbánya Bt. érdekeltségéhez tartozó Borsodi Szénbányák Rt. 

harcikai telepéről kiindulóan Egerig épült magasfeszültségű vezetők elkészülvén, múlt héten 
áram alá bocsáttatott és a használatnak átadatott. E távvezeték révén a Barcikán termelt 
áram Borsod megyén keresztül Egerig jut el és onnét táplálja az időközben majdnem teljes 

egészében elkészült hevesmegyei hálózatot, melynek egyik részét – köztudomás szerint – a 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nak Salgótarjánból Hatvanon át Gyöngyösig felépített vezetéke 
táplálja. Különös előnyt jelent az ily vezetékek kiépítése abból a szempontból, hogy – mint 

tudjuk – a kisebb vidéki centrálék rendszerint csak néhány esti órában adnak áramot, míg 

ezzel szemben a bányacentrálékhoz csatolt magasfeszültségű vezetékek révén a nap 24 órájá-
ban vehető át az áram, amely különösen a kis- és középipar szempontjából bír óriási jelentő-
séggel. Lényeges könnyebbséget jelent ez a mezőgazdaságra nézve is, amely az áramnak meg-

szakítás nélkül való szolgáltatása révén gépeit aránylag olcsó villanyosárammal – tetszés 
szerinti időben és mérvben – járathatja…‖12

 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1931 1 287 897 

 

A bányatárspénztárak működéséről néhány adat az 1931. évre vonatkozóan.13
 

 

 

 

Az előző táblázat mutatja a bányatárspénztáraink helyzetét. Ezen belül pedig a fel-

használt pénzeszközök nagyságait is. 

 

 

1932. év 

 

„ – Előléptetések a borsodi szénbányáknál.  

A Borsodi Szénbányák Rt. igazgatósága Elszner Ágoston helyettes bányaigazgatót, a 
sajószentpéteri bánya üzemvezetőjét és Altay Nándor helyettes bányaigazgatót, a sajókazai 
                                              
12

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1931 (64. évfolyam, 1-24. szám)1931-12-17 / 24. szám 
13

 Munkaügyi Szemle, 1933 7. évfolyam, 1-12. szám)1933-01-01 / 1. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 19. 1931-1937. 

 

7 

bánya üzemvezetőjét bányaigazgatókká, továbbá Seefranz Géza főmérnököt, a rudolftelepi 
bánya üzemvezetőjét és Ronkay Ferenc bányagondnokot, a királdi bánya üzemvezetőjét bá-
nyafelügyelőkké nevezte ki.‖14

 

 

„ Elsner Ágost bányaigazgató (Sajószentpéter) Szepesházy-ra magyarosította ne-

vét.‖15
 

 

A gazdasági világválság hatása elérte Magyarországot, az ipar és a bányászat terme-

lési mutatói lényegesen visszaestek a fogyasztás drasztikus csökkenése miatt.
16

  

A válság időszakában, 1931-ben töltötte be a MÁK Rt. alapításának negyvenedik évfordulóját.  

A jubileum megünneplésére sem a részvényeseknek, sem az alkalmazottaknak nem volt kedve 

a nehéz körülmények miatt.  

Az 1931-33. közötti években erősen csökkent az ipari termelés, a széntermelés, erre a vállalat 
nem munkáselbocsátással, hanem termelési szünnapok elrendelésével reagált. (1931-ben 73 

napig, 1933-ban 91 napig, 1934-ben pedig 66 napig szünetelt a termelés).  

Természetesen ennek megfelelően csökkentek a bérek. Ezzel az intézkedéssel vetett gátat a 
munkanélküliség elterjedésének az igazgatóság, de az életkörülmények erőteljes romlását nem 
sikerült megakadályozni. A kialakult elégedetlenség jó táptalaja volt mind a baloldali, mind a 

jobboldali szélsőséges politikai nézetek elterjedésének, amelyet a hatalmat megragadni kívánó 
nyilas párt mesterségesen is gerjesztett.17

 

1932-es állapot, hogy a Sajószentpéter I. akna eléri a lefejthető területeinek a végét. 
Egyre inkább intenzíven foglalkoznak a II. aknai szénmező feltárásával, az ottani vágatok 
kihajtásával. 

 

„… A már az 1932. évben is bányaműveléseink az elmúlt évben a piac által megsza-

bott szűk keretek között folytak. Feltárásainkkal bányáink termelőképességének fenntartására 
és biztosítására szorítkoztunk.  

Sajószentpéteren az I. számú lejtősakna mezejét az aknapillér kivételével lefejtettük. A II. 

számú lejtősakna irányvágatát és annak légközléjét kihajtottuk, betonkövekkel kifalaztuk; az 
irányvágattal egy újabb széntáblát tártunk fel. A már az 1932. évben megkezdett új ereszkét 

                                              
14

 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1932. január (41. évfolyam, 1-25. szám)1932-01-09 / 6. 

szám 
15

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1932 (65. évfolyam, 1-24. szám)1932-09-01 / 17. szám 
16

 A MÁK Rt történéseit leíró fejezetben a gazdasági világválságról is szó van. 
17

 A konzervatív típusú belpolitikai stabilitás megteremtésére a kabinet 1921 decemberében már rendezte viszo-

nyát a Szociáldemokrata Párttal (ún. Bethlen–Peyer paktum), amelyhez az ipari munkásság és a bányászok egy 
része is inkább tartozott. 1933 elején Gömbös megkezdte a baloldal visszaszorítását, és felszámolta a legtöbb 
illegális kommunista szervezetet. Bár törekedett a belpolitika olasz mintájú átszervezésére, 1933. május 17-i 

beszédében elhatárolta magát a magyarországi nemzetiszocialista mozgalmaktól. 
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tovább mélyítettük és végnélküli kötélszállítóberendezéssel, valamint egy 750 percliter telje-

sítményű centrifugál szivattyúval szereltük fel…‖18
 

 

„ Halálos szerencsétlenség a sajószentpéteri bányában  

Agyonsújtott a villamosáram egy motorkezelőt  

Miskolc, augusztus 12.  

Pénteken délelőtt halálos szerencsétlenség történt a Borsodi Szénbányák rt. 
sajószentpéteri bányájában. A villamosáram a szivattyúházban agyonsújtotta Oftán Rezső 
motorkezelőt. Hogy a szerencsétlenség hogyan történt, azt eddig nem sikerült kideríteni, mert 
a motorkezelő a szerencsétlenség időpontjában egyedül tartózkodott a szivattyúházban, amely 

évek óta munkahelye volt. A szerencsétlenséget a bányászok fedezték fel, amikor benéztek a 
szivattyúházba és Oftánt mozdulatlanul látták a földön, feküdni. A haláleset felfedezése után 
azt hitték, hogy szívszélhűdés ölte meg a motorkezelőt, az orvosi vizsgálat azonban rögtön 
megállapította, hogy a szerencsétlen embert áramütés érte.  

Oftán, amint az eddigi adatokból föltehető, vigyázatlanul hozzáért a magasfeszültségű veze-

tékhez és így érte a halálos áramütés.‖19
 

 

A szénértékesítési gondok miatti szüneteltetésekről, bezárásokról is meg kell emlékeznünk 
ekkor. 

 

„ Beszüntetett és szünetelő szénbányaüzemek.  

Általános érdeklődést keltett Vida Jenőnek, a Magyar Általános Kőszénbánya vezér-

igazgatójának a Pesti Tőzsde legutóbbi számában az úgynevezett szénkartel ügyéről írt cikke, 
amely a legalaposabb érvekkel hatálytalanította, azokat a most nagyon divatos támadásokat, 
amelyek a szénbányák ellen hangzottak el. Az igazság megdönthetetlen erejével mutatta ki azt 
is, hogy a szomorú gazdasági viszonyokat a bányák ugyanúgy érzik, mint a többi iparág, hi-

szen a bányákra hat ki elsősorban a többi iparág jobb vagy bal sorsa. Ezért csökkent évről 
évre a szénbányászatban foglalkoztatott munkások létszáma és a termelés mennyisége. Végül 
pedig utal arra is, hogy a legutóbbi években közel 20 kisebb-nagyobb bányavállalat volt kény-

telen üzemét végkép beszüntetni.  

Különösen ez a legutóbbi megállapítás vet vakító világosságot a szénbányák helyzetére. Első-
sorban meg kell állapítani, hogy a Magyar Általános Kőszénbányával legszorosabb kapcso-

latban álló Borsodi Szénbányák Rt.-a három üzemét, a kazinci, az ellaaknai
20

 és a velezdi
21

 

bányaüzemeket volt kénytelen beszüntetni.  

                                              
18

  A Borsodi Szénbányák Rt 1932. évi jelentése 
19

 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1932. augusztus (41. évfolyam, 173-196. szám)1932-08-13 

/ 183. szám 
20

 Disznóshorvát, ma Izsófalva. 
21

 A későbbi putnoki bánya. 
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A Salgótarjáni Kőszénbánya egyik bánfalvai bányájában hagyta abba a munkát.  

A kisebb részvénytársaságok közül legnagyobbrészt az utolsó két esztendőben leállította üze-

mét az Érseki Bánya és Ipartelepek Rt., amelynek az Eger melletti Felnémeten volt szénbányá-
ja, a Felsőborsodi Szénbánya Rt., Szuhogy, a Concordia Szénbányavállalat, Szuhogy, a Fran-

ciska Bányavállalat, Sajólászlófalva, a Bánfalvai Kőszénbánya Rt., a Hidasdi Kőszénbánya 
Rt., a Váci Kőszénbánya Rt., Kósd, a Vadnai Szénbánya Rt., Sajóvölgy, a Kurittyáni Szénbá-
nya Rt. és a Borsodszendrői Szénbánya Rt.  

A magántulajdonban lévő szénbányák közül beszüntette üzemét gróf Tisza Kálmán nagyková-
csi bányája, Szorcsik József nógrádcipeki bányaüzeme, Janikovszky Dániel Ilinyben, Bégi 
Albert Becskén, Fekete Pál Mórott, Sáfrán Gyula Berentén, Waldmann Jakab Lászlófalván, 
Szabó István Szikszón és Erhardt Nándorné Vékényben. Ez az összeállítás, amelynek, adatai 

hivatalosaknak minősülnek, 19 önálló szénbányavállalat üzembeszüntetéséről számol be, a 
Borsodi szénbányák és a Salgótarjáni egyes beszüntetetett banyaüzemein kívül. Bár egyes 
vállalatok csak néhány év előtt kezdték meg a munkát, mások nagyobbrészt hosszú időn át 
foglalkoztak a széntermeléssel és csak a kedvezőtlen gazdasági viszonyok kényszerítették a 
munka beszüntetésére. (Pesti Tőzsde. 35.) Lts.‖22

 

 

Ekkor 1932-ben a borsodi szénmedencében a táblázat szerinti bányákat említik. 

 

 

                                              
22

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1932 (65. évfolyam, 1-24. szám)1932-09-17 / 18. szám 
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Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) 1932. október 8-ai vá-
lasztmányi ülésén elhangzik egy előadás, amely a borsodi szénbányászat kezdeteivel kapcso-

latos. 

 

„… Több tárgy nem lévén, elnök felkéri Tiles János bányaigazgatót, hányaügyi főta-

nácsost, bejelentett előadásának megtartására. Tiles János a Magyar Általános kőszénbánya 
r.-t. fejlődéstörténete keretében a borsodi szénbányászatnak kezdő időszaka 1891–1901-ig – 

című előadását szaklapunk egész terjedelmében fogja hozni, miért is annak ismertetésétől itt 
eltekintünk és csak rá kívánunk mutatni arra, hogy Tiles János előadásával a hallgatóságnak 
úgy történelmi, mint műszaki vonatkozásaiban igen értékes és kellemes szellemi szórakozást 
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nyújtott. A választmány nevében elnök mond hálás köszönetét a nagy fáradsággal és munká-
val előkészített előadásért és berekeszti az ülést.‖23

 

 

A cikket majd végigolvasva, megállapíthatjuk, hogy az általunk eddig is ismert és leírt tények, 

történések sorakoznak benne. Főleg a centeri és majd királdi bányászat kialakulásával kezdi a 

leírást és a létrejövő Magyar Általános Kőszénbánya Rt munkájában folytatja. A cikk na-

gyobb részét a királdi ügyek tárgyalása teszi ki, de örömmel látjuk, hogy a Sajószentpéter 

vonatkozású kutatásaink során beszerzett adatok, tények, események, nagyban megállják a 
helyüket! 

 

„… A sajószentpéteri határban Xifkovits sajószentpéteri földbirtokos már 1888-ban 

egy 18 m mély kutatóaknát mélyített, melyben az I. sz. 1 m vastag barnaszéntelepet tárta fel 
(Erzsébet-aknai széntelep). Későbben az előbbeni kutatóakna közelében az alacskai úttól nyu-

gatra fekvő Kos-völgyben újabb 24 m mély lójárgánnyal fölszerelt szállítóaknát mélyített. A 
vizet pulzometerrel emelte az aknaszájnál elhelyezett gőzlokomobillal. Primitív berendezésé-
vel azonban nem győzte a jelentkező szénigénylést kielégíteni. Ezen felbuzdulva Szirmay gróf 
saját birtokán a Xifkovits-aknától délkeleti irányban 1000 m távolságra 30 m mély aknát mé-
lyített, melyben szintén az 1 m vastag I. sz. széntelepet érte el. Aknáját már gőzvitlával látta 
el, mellyel egyúttal a csekély bányavizet is emelte. Szirmay az általa saját birtokán lemélyített 
több fúrólyukban az I. sz. széntelep alatt 80 m-rel mélyebben megfúrta az alsó II. sz. széntele-

pet, melynek átlagos vastagsága 1.2–1.5 m volt. Erre a II. sz. telepre kezdte mélyíteni na-

gyobb szállítóképesség érdekében az Alfréd-aknát. 

Az országos széntermelés fokozása érdekében a MÁK e vidéken is szénterületek lefoglalására 
törekedett és így 1894-ben Kondó, Alacska községek és Ludna- puszta szénjogát szerezte meg. 
Más helyen is folytak a kutatások. Megfúrták a Bán-völgvben fekvő Barcza, Bánhorvát és 
Bánfalva községek határait, de az itt elért eredmények nem voltak kielégítők, miért is tárgya-

lást kezdett gróf Szirmay Alfréd szirmabesseuyői földbirtokossal, az általa Sajószentpéter ha-

tárában Kisfalud pusztán nyitott, előbb említett barnaszénbánya megszerzése iránt. A tárgya-

lás eredményre vezetett s alapos kutatás után a Szirmay-féle sajószentpéteri bánya összes 

létesítményeivel, szénterületével együtt 1895 január 1-én a MÁK tulajdonába ment át…‖ 

  

1932 karácsony előtti a hír, amely egyben szomorú és felemelő… 

 

„ – Adomány. Vida Jenő kormányfőtanácsos, a Borsodi Szénbányák rt. vezérigazgató-
ja 63 szegény bányászgyermeket ruházott fel Sajószentpéter bányatelepén.‖24

 

 Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

                                              
23

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1932 (65. évfolyam, 1-24. szám)1932-10-18 / 22. szám 
24

 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1932. december (41. évfolyam, 272-296. szám)1932-12-20 

/ 287. szám 
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1932 1 124 587 

 

 

1933. év 

 

Ezek az esztendők sajnálatosan ínségesek! A hazai gazdaság minden szektora szenve-

dő alanya a gazdasági világválság itteni hatásainak. 

 

„… Miskolc a diósgyőri vasgyár, a borsodi szénmedence és természetesen a 
hinterlandját25

 alkotó mezőgazdaság függvénye: a diósgyőri vasgyár, a borsodi szénmedence 

bányái igen lefokozott mértékben dolgoznak, a mezőgazdaság még rajtuk is túltesz, és így a 

helyzetből adódik Miskolc siralmas gazdasági helyzete… 

Ebben a városban minden negyedik ember ínséges. Sokan azok közül az ezrek közül, akik a 
maguk életszükségleti cikkeiket és elsőrendű igényeiket az évek során keresztül a keresetükből 
a miskolci üzletekben és műhelyekben szerezték be, közsegélyre szorulnak, hatósági ellátás-

ban részesülnek. Közel 15,000 lélek teljesen elveszett a miskolci ipar és kereskedelem számá-
ra, megszűnt létezni Miskolc gazdasági élete szempontjából… 

Azután itt vannak a tisztviselők. Egyrészük nem keres. Aki keres, az kevesebbet keres, mint 
tegnap keresett, kevesebbet is fogyaszt. Rövid másfél esztendő alatt éppen annyit faragtak le a 
tisztviselői fizetésekből, amelyből, szanálni lehetne a miskolci ipart és kereskedelmet. A mun-

kások? Nagyobbrészük munkanélküli jelentős részük ellátatlan, csak részlegesen keres, éppen, 

hogy a legsoványabb kenyérre valót megkeresi. Ezek voltak a legjobb fogyasztók. Ők már 
hosszú idő óta kiestek a kereskedők vásárlói és az iparosok megrendelői sorából… 

Ezek elmondása után nem kell bizonyítani, hogy az emberek életstandardja meredek esést 
mutat. Nincs pénz és nincs hitel, nincs kereset és nincs munkaalkalom, de vannak kötelezett-

ségek, egyéniek, társaságbeliek, társadalmiak, városiak, államiak, egyháziak, mindenkinek 
meg kell adni, ami az övé. Szívesen meg is adná az ember, ha volna miből…‖26

 

 

Persze sehol sem jobb a helyzet az országban… 

  

„ Horthy Miklósné segélyakciója 

… Egyéb adomány: Borsodi Szénbányák Részvénytársasága 1000 métermázsa 
szén…‖27

 

 

                                              
25

 Hátország 
26

 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Reggeli Hirlap, 1933. január (42. évfolyam, 1-25. szám)1933-01-15 / 12. 

szám 
27

 Budapesti Hírlap, 1933. február (53. évfolyam, 26–48. szám) 1933-02-19 / 41. szám 
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„ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a Borsodi Szénbányák R.-T. Igazgatósá-
gának azon nagylelkű és hazafias áldozatkészségéért, hogy az általa fenntartott iskolák sze-

gény tanulóinak 1160 P 60 fillér értékben cipőt és ruhaneműt, adományozott, őszinte elisme-

rését és. köszönetét nyilvánította. (Budapesti Közlöny, 64. sz.) Lts.‖28
 

Természetesen a kormány is törekszik a problémák megoldására, erre is említünk egy példát, 
aztán majd azért kommentáljuk is. 

 

„… Gömbös Gyula miniszterelnök holnap este 10 óra 20 perckor érkezik haza Rómá-
ból… 

 Gömbös Gyula miniszterelnök visszaérkezése után a kormány erőteljesen hozzáfog a szén-

probléma megoldásához is, mert biztosítani akarják, hogy a szénellátás és a szénárak tekinte-

tében az idén még a tavalyinál is kedvezőbb legyen a helyzet. Biztosítani kívánja a kormány 
azt is, hogy a szénbányák a rájuk háruló megnövekedett terheket semmilyen vonatkozásban se 
háríthassák át a fogyasztóközönségre. A kormány tehát intézkedni kíván, hogy a szénárak a 

polgárság teherviselőképességével arányban legyen.  

A kereskedelmi minisztériumban újra előveszik az energiatörvény kérdését. Most készül a tör-

vény végrehajtási utasítása, amelyben minden részletkérdésre kitérve, úgy intézkedik a kor-

mány, hogy a fogyasztók érdekeit a legteljesebb védelemben részesüljenek.‖29
 

 

Engem ez nagyon emlékeztet a „hatósági szénár‖ kategóriára, amit volt szerencsénk megélni 
a szocializmus évei alatt is. Ezt írom le. Ennek bevezetése és érvényesítése mindig a követke-

zőket vonta maga után. Annál is inkább, mivel a bányaművelési kérdések „rendszer függetle-

nek‖!  Gondolom ez korábban is így volt… Ezek a szénárak általában nem fedezték a terme-

lés költségeit!!! 

Először mindig feléltük a tartalékokat!  

 A vállalati tartalékok feltárása és minden ilyen lehetőség más irányba fordítása. Nem 

biztos, hogy ez mindig „jó irányban‖ sikerült, főleg hosszútávon! 

 Ezzel együtt a törvényileg nem előírt egyéb szociális kiadások automatikus redukálá-
sa. 

 Általában létszámzárlatot is maga után vont, természetesen a széntermelő munkahe-

lyek kivételével, a kiszolgálói, karbantartói létszám hiánya azonban hosszú távon 
mindig súlyosan káros volt. 

 A beruházások egy részének leállítása, elhalasztása, ami aztán megint később ütött 
vissza. 

 Minden olyan előkészítő és fenntartó munka halasztása, ami nem volt égetően fontos, 
ezt azért majd kicsit később csak el kellett végezni, kényszerből. Sok esetben az elfe-

csérelt időt már természetesen pénzzel sem lehetett jóvátenni! Ha nincs előkészített te-

                                              
28

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1933 (66. évfolyam, 1-24. szám)1933-04-04 / 7. szám 
29

 8 Órai Ujság, 1933. július (19. évfolyam, 146-171. szám)1933-07-29 / 170. szám 
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rület, akkor nincs honnan termelni, ilyen egyszerű, ezen sem pénz, sem létszám nem 
segíthet… 

 Megpróbáltuk a termeléshez a lehetséges legolcsóbb megoldásokat megtalálni. Az ol-

csóbb anyag és alkatrész nem biztos, hogy jó döntés, lehet, hogy többször és több kell 
belőle, tehát drágább! 

 Általában a bérek is megálltak, de nem fejlődtek ezekben az időkben, olyan mérték-

ben, mint ahogyan kellettek volna. 

Azt természetesen nagyon népszerű kijelenteni, hogy 

 

„… Biztosítani kívánja a kormány azt is, hogy a szénbányák a rájuk háruló megnöve-

kedett terheket semmilyen vonatkozásban se háríthassák át a fogyasztóközönségre. A kormány 
tehát intézkedni kíván, hogy a szénárak a polgárság teherviselőképességével arányban le-

gyen…‖ 

 

A termelésnek azonban sok összetevője van. Az eredmény végletesen leegyszerűsítve az el-

adási ár és a termelésre fordított minden költség különbsége. Ha nincs eredmény, akkor nem 
szabad a termelést tovább folytatni, illetve csak akkor, ha valaki, vagy valakik egyéb okokból 
a veszteségeket állják!  

Ha az eladási árat korlátozzuk és a termelési költség oldal viszont szabad marad, akkor a bá-
nyászat törvényszerűen ott végzi, mint a hazai szénbányászat a XX. század végére és a XXI. 
század elejére!  A hatósági szénárakhoz a szocialista időkben mindig tartoztak bizonyos szub-

venciók.  Ilyen módon az elfogadható szénárat a kormány kiegészítette a termelési költségek 
miatti veszteséggel.  

Ez azonban az ország polgáraiban mindig úgy maradt meg, hogy a bányászatot folyamatosan 
segíteni kell, mert „nem képes normálisan dolgozni‖, hiszen állandó pénzügyi segélyekre szo-

rul…  

Azt már nem mondták meg, hogy a szénár nem reális, mert ez politikai és hangulati kérdés 
volt! A bányászat szénár kiegészítése viszont mindig úgy ment át a köztudatba, mintha ado-

mány lett volna. 

Amikor ezt az 1933-as intézkedést olvastam ezek jutottak eszembe, bár nem hiszem, hogy 
ekkor a bányavállalatok szénár kiegészítésére gondolt-e valaki. Szerintem nem és mindezt a 

vállalkozások nyakába varrták. Jó, biztosan voltak ott is „tartalékok‖, amik egy ideig segít-
hettek, de úgy gondolom, hogy ezek bizonyos felélése után azok a műszaki-gazdasági intéz-

kedések jöttek, amikről írtam, 50… 60 évvel az előtt is…  

 Az 1933. év összegzése a MÁK Rt éves beszámolójában elemzi a helyzetet, a követke-

zőket tartalmazta. Figyelmesen olvasva az okok és okozatok egyértelműek. 

 

 „… Középeurópát, amely a válság hátterében lappangó politikai bizonytalanságot 
leginkább sínyli, még mindig a gazdasági depresszió láza gyötri. Az egymást követő nemzet-
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közi konferenciák, amelyekhez a nemzetek oly nagy várakozásokat fűztek, e várakozásokból 
úgyszólván semmit sem tudtak kielégíteni. Az ország széntermelése a tárgyi évben sem volt 
képes a megelőző év nívóját meghaladni. A szénfogyasztás sem mutatta a gazdasági helyzet 
javulásának tüneteit, mert az a térhódítás, melyet a hazai szén a külföldi szén behozatalának a 
devizaforgalmi nehézségek folytán bekövetkezett csökkenése révén a háztartások fogyasztásá-
ban elért, távolról sem ér fel azokkal a károkkal, amelyeket az ipari és mezőgazdasági fo-

gyasztás összezsugorodása, nemkülönben szénkivitelünk kereteinek további szűkítése oko-

zott… 

A lefolyt évben a társulat a tatai és esztergommegyei bányászatokban 14.121.317 métermázsa 
szenet termelt az 1932. évben termelt 15,670.022 métermázsával szemben. A Borsodi Szénbá-
nyák Részvénytársasága termelésével együtt 1933-ban 16,068.155 métermázsa volt az 1932. 
évben termelt 17,541.084 métermázsával szemben. E számadatok szerint a társulat 1933. évi 
összes széntermelése a megelőző évhez viszonyítva további 8.4 %-kal esett vissza… 

A kisebbedett eredmény okaihoz 1933-ban, a válság elháríthatatlan tényezőin kívül, a szak-

mának még egy új, különleges terhe csatlakozott. A m. kir. pénzügyminiszter ugyanis; a gabo-

naárak feljavítása céljaira 1933 június 11-i kelettel kiadott 1300/1933. P. M. sz. rendeletével 
szénadót léptetett életbe, melynek mérvét nem a szón minőségéhez, hanem részben termelési, 
részben pedig az értékesítési tényezők alakulásához kötötte… 

A mezőgazdasági üzemek szénfogyasztása tovább csökkent, az ipari malmok egy része üzemét 
megszüntette, másik része a minimumra redukálta úgy, hogy ez az egykor virágzó iparág a 
szénfogyasztás részére, legalább átmenetileg, csaknem elveszettnek tekintendő. Ugyanakkor a 
kisebb malmok bizonyos része a fokozott erdőkitermelések által fölös mennyiségben rendelke-

zésre álló tűzifa használatára tért át… 

A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága széntermelése az előző évhez képest csekély emel-

kedést mutat. Ugyancsak fokozódott a vállalat áramtermelése is. Az üzleteredmény, a 
borsodmegyei bányák erős versenye folytán, ennek dacára nem kielégítő, miért is az 1933-i 

üzletévre osztalékot nem fizet. Az Eger-Gyöngyösvidéki Villamossági R.-T., amelyben a Bor-

sodi Szénbányák R.-T. 50 %-kal van érdekelve, villamosítási programját folytatta és további 
községeket kapcsolt hálózatához. Ezenkívül megszerezte a szolnokmegyei Jászárokszállás 
község koncesszióját és az ottani helyi telep üzemének beszüntetése mellett a községi hálózatot 
körvezetékéhez kapcsolta…‖30

 

 

A Borsodi Szénbányák Rt beszámolója már Sajószentpéterrel kapcsolatosan is jóval konkré-
tabb. 

 

 „… Évek óta azzal voltunk kénytelenek beszámolónkat bevezetni, hogy forgalmunk az 

előző évihez képest csökkent. Az elmúlt évben nehéz munka, sok küzdelem és jelentékeny áldo-

zatok árán sikerült a széntermelés és szállítás némi fokozását elérni. Termelésünk 1933-ban a 

sajókazai bányából átvett mennyiséggel együtt 1,946.785 métermázsa volt, az előző évi 
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1,871.062 métermázsával szemben, vagyis 75.723 métermázsával, 4.04 százalékkal több, mint 
1932-ben… 

Feltárásainkkal bányáink termelőképességének fenntartására és biztosítására szorítkoztunk. 
Sajószentpéteren az I. számú lejtősakna mezejét az aknapillér kivételével lefejtettük. A II. 
számú lejtősakna irányvágatát és annak légközléjét kihajtottuk, betonkövekkel kifalaztuk; az 
irányvágattal egy újabb széntáblát tártunk fel. A már az 1932. évben megkezdett új ereszkét 
tovább mélyítettük és végnélküli kötélszállítóberendezéssel, valamint egy 750 percliter telje-

sítményű centrifugál-szivattyúval szereltük fel. 

Királdon, a felsőtelepen létesített I. és II. számú siklók mezejét lefejtettük és a III. számú sikló 
mezejét fejtésre előkészítettük. E bánya termelőképességének biztosítása érdekében a fővonal 
alatt ereszkeművelést készítettünk elő.  

Rudolftelepen fejtési előkészületi munkálatok folytak, az üzemben levő egyetlen sikló mezején. 
Sajókazán kisebb mérvű feltárási munkálatokat végeztünk a lejtősakna alapközléjének szintjén 
még lefejtetlen felső széntelep megvizsgálása céljából.  

Gépészeti létesítményeink közül az említett sajószentpéteri ereszke felszerelésén kívül kieme-

lendő, hogy Rudolftelepen a keleti siklót végnélküli kötélszállító berendezéssel szereltük fel, 
ezzel a főakna kötélszállítását megrövidítettük és a bányaszállítást lényegesen egyszerűsítet-

tük.  

Barcikai villamos erőközpontunkban már az előző évben megkezdett, az üzem gazdaságossá-
gának fokozását célzó, kiegészítő és átalakító munkálatokat az elmúlt évben befejeztük. Ezen 
munkálatok folytán az erőközpont önfogyasztása számottevő mértékben csökkent. A 
villamosenergiával ellátott sajómenti községekben a kifejtett akció eredményeként a fogyasz-

tás mintegy 10 százalékkal emelkedett. A Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárakkal 
a diósgyőri vasgyári erőműnek barcikai erőközpontunkkal való együttműködése tárgyában 
folyamatba tett tárgyalásaink eredményesen befejeződtek; az együttműködés lehetővé tétele 
céljából szükséges berendezések létesítése után a két erőmű együttműködése az 1934. év fo-

lyamán remélhetően kezdetét fogja venni. Ezen együttműködés mindkét erőmű jobb kihaszná-
lása mellett azok üzemének gazdaságosságát fokozni fogja. Az érdekeltségünkhöz tartozó 
Eger-Gyöngyös- vidéki Villamossági R.-T. építési programját – a gazdasági viszonyokhoz 
mérten, csökkentett ütemben – folytatta. A leányvállalatunk által villamos energiával ellátott 
községek száma 44. A vállalat további fejlődést mutat, teljesítőképességének kielégítő mértékű 
kifejtése azonban csak a gazdasági viszonyok általános javulásával várható…‖31

 

 

Úgy vélem, hogy ezt majd a későbbiekben leírt bérharcok meg is erősítik, mert a bányavál-

lalkozók a költségek egy részét természetesen a béreken akarták kigazdálkodni!   
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1933. évi adatok alapján a Borsodi Szénbányák Rt így néz ki. 

 

„ Borsodi szénbányák rt. – Borsoder Kohlenbergwerks A.-G…. 

— Jegyezve a bpesti tőzsdén. – Árfolyam 1927–1932 végén P: 12.50, 9.50, 5.20, 3.50, 3, 2. – 

Termelés: 1930-ban 2,264.631 q., 1931-ben 2,194.257 q., 1932-ben 1,871.062 q. – Elnök: 
Simon Izidor, Alelnökök: Mandel Gyula, Vida Jenő. Igazgatóság: Farkas Ferenc, Gábor Ber-

talan, dr, Hollaender Imre, dr. Párkány Frigyes, báró Radvánszky Albert, dr. Stiegeler Vil-
mos, Tömöry Kálmán, Török Kálmán, Vizer Vilmos. Felügyelő-bizottság: Faragó Ármin (el-

nök), Fenyő Adolf, Golodai Kornél, Szentey Ödön, dr. Varga Lajos. Igazgató: Mandello Vik-

tor. Műszaki aligazgató: Stefániai Richárd. Cégjegyzők: Willóner Géza, Széphegyi Dezső, 
Rozinek Arthur. Bányavezetők: Szepesházy Ágost (bányaigazgató, Sajószentpéter), Ronkay 
Ferenc (bányafelügyelő, Királd), Seefranz Géza (bányafelügyelő, Rudolftelep). Üzemvezető: 
Wechsler József, (főmérnök, Barcika). – Főkönyvelő: Szántó Ernő. – A céget jegyzi: kétig. tag 

vagy egy, egy cégjegyzővel. –Mód. alapsz. 1931 márc. 16. – Közi.: hiv. lap. – XXII. közgy.: 
1933 márc. 24,  

Vagyon 1932-(1931) dec. 31.: Pénztár 15,860 (31,283). Értékpapír 300,548 (300,548). Bá-
nyabirtok 1,924.246 (1.924.246). Ingatlan és berend. 3,899.013 (3,129.520). Anyag 177,799 

(191.950). Adósok 2.795,578 (2,405.927). Letét és óvadék 11,943 (12.410). — Teher: Részv.- 
tőke 1,600.000 (1,600.000). Tőketart. 1,600.000 (1,600.000). Értékes, tart. 706,000 (626.000). 
Ált. tart.-alap 235.000 (215.000). Rendk. tart. 24.000 (24.000). Jóléti alap 227.314 (227.314). 
Nyugdíjvalorizáció tart. 64.000 (64.000). Hitelezők 4,529,809 (3,507.788). Függő bérek 
21,073 (16.642). Osztalék 1,349 (1.484). Letétek 11,943 (12.410). Nyereség 104,499 
(101.246). összesen P: 9.124,987 (7,995.884).  

Bevétel összesen 1932-ben P: 376.826. - Ebből: Nyereségáth. 1,246. Bányák és villanytelep 

hozama 375,580. –  Kiadás: Központi költségek, adók, illetékek és kamatok 272,327. Nyere-

ség 104,499.– Ebből: ált. tartalékra 23,000; értékes, alapra 80,000; átvitelre 1,499.‖32
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Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1933 1 178 774 

 

1934. év 

 

1934-től Sajószentpéter szénbányászatában a II. akna veszi át a főszerepet, bezár az I. 
akna.  

 

Sajószentpéter I. akna bezárása 

 

Később majd a korábbi Erzsébet bánya helyén létesülő új Erzsébet lejtősakna (sokkal később 
majd III. akna) is termelésbe lép. Ennek mélyítését azonban ezen időszakban szüneteltetik, 
mert a Sajószentpéter II. akna egymaga is többet termel, mint amennyi szén elhelyezésére 
lehetőség van… 

A MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt a nehézségek ellenére is valamennyit tud juttatni a 

szociális és egészségügyi fejlesztésekre is, a törvényben rájuk kiróttakon kívül is. 

A hír a tatabányai környékre érvényes, de az előzőekben láttuk, hogy Sajószentpéteren is ak-

tívan foglalkoznak a bányásztársláda dolgaival.  

„ Annak ellenére, hogy az általános gazdasági helyzet nem volt éppen a legkedvezőbb, 
a vállalat igyekezett biztosítani a megfelelő életkörülményeket. A tuberkulózis visszaszorítása 
érdekében tett erőfeszítéseiket siker koronázta, és így 1934-ben megszüntethették a tüdőszana-

tóriumot, helyén 60 gyengébb egészségű gyermek részére erdei iskola létesült, ahol a tanítás 
és élelmezés költségeit a társulat fizette.‖33
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Örvendetes hír viszont az egész borsodi szénbányászatnak, hogy az 1934. évi szénkereslet 
emelkedett. Így a korábban leírt „ínséges‖ időkön valamennyire túllendült a térség. 

 

„ – (Növekedett a borsodi szénbányák termelése.)  

Miskolcról jelentik: A borsodvármegyei 87 szénbányaüzem34
 az elmúlt évben 

1,300.000 tonna szenet termelt. Ez több mint 100.000 tonnával nagyobb az 1933. évinél. A 
kitermeli szénmennyiség több mint húszmillió pengő értéket képvisel. A bányák munkáslét-

száma 7268 bányász, akiknek az elmúlt évben öt és félmillió pengő munkabért fizettek ki.‖ 

 

A sajószentpéteri szén szempontjából nagyon fontos változatlanul a barcikai erőműben való, 
folyamatos lehetőség. Ráadásul az erőmű a dél-borsodi és hevesi ellátási kötelezettségek nö-
vekedése miatt sokkal, nagyobb kapacitással dolgozik, több szénre van szüksége. 

 

„ Diósgyőri és barcikai telepek együttműködése.  

Az Állami Vas- és Gépgyár és a Borsodi Szénbányák Rt. (a MÁK leányvállalata) közt 
nagyfontosságú megállapodás jött létre, amennyiben az Állami Vasgyárak diósgyőri és a Bor-

sodi Szénbányák barcikai áramfejlesztő telepe a jövőben való együttműködésre megállapo-

dást kötött. A két centrálé a közös kisegítésre és a racionális üzembeosztásra vonatkozóan 
állapodott meg egymással és ez a megállapodás a közeljövőben már életbe is lép. (Vállalko-

zók Lapja, 41—42. sz.)‖35
 

 

Ezért van nagy jelentősége a MÁK Rt és a borsodi Szénbányák Rt villamos energetikában való 
részvételének, mert így a saját bányák kiterheltsége stabilabb, nincs akkora különbség a nyári 
és a téli szénigények között. 

Sajnálatos módon a többi borsodi szénbányákat az „idényjelleg‖ is sorozatosan sújtja. Télen 
nagyon kellene a szén, nyáron kevésbé, legfeljebb a cséplések és a cukorrépa feldolgozás hoz 
ilyenkor némi többletet. A nyár tehát mindig létszámleépítésekkel is jár! 

 

 „– 1300 munkást elbocsátottak a borsodi szénbányák január óta.  

Akkor 7947 vájár, csilletologató, lapátoló, aknász és mérnök dolgozott a bányában. 
Áprilisban már csak 5778 embert alkalmaztak és azóta is tartanak a munkás elbocsájtások A 
nagyarányú elbocsátások oka elsősorban a széntermelés csökkenése. Míg januárban 14.800 
vagon szenet termeltek ki. addig legutóbb már csak 9048 vagon szén került ki az aknákból. A 
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munkások között nagy az elkeseredés, mert az a hír járja, hogy három bánya teljesen beszün-

teti a termelést a nyári hónapokban.‖36
 

 

Hír Ronkay Ferenc bányamérnökről, aki korábban Királdon működött, de rövidesen a 
sajószentpéteri szénbányászat vezetését kapja feladatul. Később bányaigazgató és a kerület 
országgyűlési képviselője is lesz. 

 

„… a Kormányzó úr Őfőméltósága… Ronkay Ferencnek, a Borsodi Szénbányák r.-t. 
bányafelügyelőjének a hazai szénbányászat fejlesztése körül szerzett elismeréséül a m. kir. 
bányaügyi tanácsosi címet adományozta…‖37

 

 

Szepesházy (Elszner) Ágoston bányamérnök is befejezi aktív pályafutását. 

 

„ Címadományozás.  

A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére Szepesházy Ágostonnak, 
a Borsodi Szénbányák Részvénytársaság bányaigazgatójának – nyugalomba vonulása alkal-

mából – három évtizedet meghaladó időn át kifejtett eredményes munkásságáért a magyar 
királyi bányaügyi tanácsosi címet adományozom.  

Kelt Gödöllőn, 1934. évi augusztus hó 10. napján.  

Horthy s. k.. dr. Fabinyi Tihamér s. k.‖38
 

 

1934. évhez tartozik annak megjegyzése, hogy a gazdasági válság és pangás évei után 
a kondói térségben is újra nyitják a bányákat.39

 Ezeket egy táblázatban majd a későbbiekben 
nevesítjük is. Már ekkor felmerül a Kondó – Sajószentpéter közötti külszíni bányavasút újjá-
építésének szükségessége! A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési eljárást kezde-

ményez a Kondó-Sajószentpéter iparvasút újraépítésére és újranyitására a Magyar Királyi 
Kereskedelem és Közlekedési Minisztériumban.  

 

1935. év 

 

Nagyon nagy és előnyös változásokról egyelőre nem lehet beszámolni, sőt… 

                                              
36

 Új Nemzedék, 1935. június (17. évfolyam, 124-146. szám)1935-06-09 / 131. szám (1913-1944 között megje-

lenő politikai, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, 1919-től napilap.) 
37

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1934 (67. évfolyam, 1-24. szám)1934-02-17 / 4. szám 
38

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1934 (67. évfolyam, 1-24. szám)1934-09-01 / 17. szá 
39

 Bolváry Andor bányája a Balázs II. a Malom-dűlőben, amely 1931-től az Imperial Rt tulajdona. Balázs II. és 
Miklós tárók (Szén és Kátrányipari Kft) nyitása. Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft, József bánya nyitása. (Waldmann 
József, Moskovics János, Auslander Bernát). Koós Béla üzemvezető mérnök. Egyed András, Balázs-völgyi 
bánya megnyitása. (1935) 



Sajószentpéter szénbányászata 19. 1931-1937. 

 

21 

Sajnos az „ínség-akciók‖ sem szűntek meg. 

 

„ A kormányzómé segélyakciója  

Vitéz nagybányai Horthy Miklósné nyomorenyhítő mozgalmára a következő adomá-
nyok érkeztek be:  

… Természetbeni adományok: Magyar Általános Kőszénbánya r. t. 3000 q tatai bri-

kett, Salgótarjáni Kőszénbánya rt. 3000 q brikett, Borsodi Szénbányák r. t. 1000 q Rudolf-
telepi szén… 

Természetbeni adományok: Borsodi 
Szénbányák rt. 91 pár különféle ci-

pő…‖40
  

 

Bányatelepi kultúrház  
az 1930-as években 

 

1935 év végén aztán szárnyra kelnek 

bizonyos híresztelések is, amik termé-
szetesen a részvényárfolyamokkal van-

nak kapcsolatban.  

 

„ Nem olvasztja be a MÁK a Borsodi szenet  

Az a körülmény, hogy a Borsodi Szénbánya Rt. részvényei az év eleje óta 3 pengőről 
szombaton körülbelül 12 pengőig emelkedtek (a hétfői zárlatnál ugyan már csak 10.80-as 

árfolyamot jegyeztek), mindenféle kombinációra adtak alkalmat. Így tudni vélték, hogy a Ma-

gyar Általános Kőszénbánya maga vásárolja a részvényeket és ezeknek a vásárlásoknak a 
célja a Borsodi Szénbányáknak a főrészvényes MÁK-ba való beolvasztása. Illetékes helyen 
nyomatékosan kijelentik, hogy ezek a kombinációk tisztán a spekuláció célját szolgálják és 
teljesen alaptalanok. A Borsodi részvényeinek több mint nyolcvan százaléka a MÁK birtoká-
ban van, semmi szüksége sincsen tehát arra, hogy ezt a részvényállományát szaporítsa, beol-

vasztásról pedig szó sincsen.‖41
 

 

Aztán ugyanez az újság öt nappal később egy újabb elemzést hoz le. Őket alapvetően a rész-

vények áremelkedése érdekli és mindent ennek a szempontjából vizsgálnak. A cikkben többek 
között megállapítják, hogy 
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„… Viszont mégis gondolkodni kell azon, hogy mi válthatta ki n részvényekben a hirte-

len hausse- mozgalmat. A vállalat az aranymérleg felállítása óta a prosperitásnak semilyen 
külső jelét nem mutatta. Ennek legkirívóbb jele, hogy osztalékot tíz év közül mindössze egy 

évre fizetett is pedig 1929-re, de akkor is csak igen szerény mértékben: 30 fillért a 10 pengős 
részvények után, tehát 3 %-ot. Sem az 1929. év előtt, sem azután nem volt soha osztalékfizetés. 
A vállalat szabad részvényesei ezért többször is vetették szemére az igazgatóságnak a „túlzott 
tezaurálási politikát", nagy közgyűlési vitákat rendeztek, sőt megtámadási perekkel is éltek a 
közgyűlések határozatai ellen. Az 1931. évre szóló közgyűlés óta, amelynek a napirendjén egy 
elégedetlen részvényes indítványára többek között még „az 1920- tól 1926-ig eszközölt beru-

házásoknak és az értékcsökkenési tartalékba helyezett 3 millió pengőnek a mérlegben való 
feltüntetése" állott, ezek a harcok elcsendesültek és újabb közgyűlési ellenzék azóta nem je-

lentkezett. A társaságra, mint számos más magyar bányavállalatra is, azóta nehéz idők jöttek. 
A széntermelés 1931-ben már, 34 %-kal volt alacsonyabb, mini 1929-ben, majd 1932-ben 

újabb 14 %-os visszaesés állott be.  

1933-ban volt egy szerény, 4 %-os javulás, amely azonban 1934-ben (amikor más szénbánya-

vállalatok helyzete már megerősödött) nem folytatódott; a széntermelés ebben az évben a 
Borsodinál stagnációt mutatott. A vállalat nehézségeihez hozzájárult az, hogy bányái közvet-

lenül a trianoni határmentén feküsznek és így elvesztette a háború után fogyasztó piacainak 
tetemes részét. A borsodi bányák között ugyanis igen éles a konkurrencia és újabban a na-

gyobb vállalatokkal szemben a kisebb bányák helyzete vált kedvezőbbé, hogy nekik módjuk-

ban van a környéken lakó fogyasztóknak szenet tengelyen szállítani, míg a nagyobb bányákat 
az államvasutak (saját rendeléseinek megvonása terhe alatt) a vasúton való szállításra köte-

lezte. Mindezen körülmények ellenére is, a folyó 1935-ös évben a Borsodi Szénbányák r. t. 
helyzete úgylátszik – párhuzamosan a többi magyar szénbányával – megjavult. Erre a javu-

lásra – reménykedés formájában – célzást tett az igazgatóság már az 1934-re szóló üzleti je-

lentésében is, amely a folyó évi március hó végén látott napvilágot. Ebben a javulásban ke-

reshető talán a Borsodi ' részvények áremelkedésének is az első oka.  

További javulás azonban valószínűleg a társaság áramszolgáltatási üzletében állott be, amely 
a vállalat keretében igen jelentős szerepet játszik. A társaság és az érdekkörébe tartozó Eger–
Gyöngyösvidéki Villamossági r. t. látják el árammal többek között Eger és Gyöngyös városo-

kat és mintegy negyven hevesmegyei községet; az áramellátó körzet Szolnok megye északi 
részét is eléri, hozzá tartoznak továbbá Parád fürdő és a Kékestető szállodái, az egri  érseki 
és három nagy állomi uradalom és számos más mezőgazdasági birtok. Az elektromos üzletbe 
a vállalat tényleg igen jelentékeny tőkéket fektetett és igen nagy reménységeket fűzött hozzá: 
ezeknek a befektetéseknek a szükségességével és jövendőbeli gyümölcsöztetésük reményével is 
indokolták mindig, hogy a nyereségeket tartalékolják és osztalékot nem fizetnek. „Bizton re-

méljük" – írta az igazgatóság az 1931-re szóló üzleti jelentésben –, „hogy nagyszabású elekt-

rifikálási programmunk megvalósítása után az elért eredmények igazolni fogják célkitűzése-

ink helyességét."  

A kérdés most az, hogy a várt eredmények első jelei kezdenek-e már jelentkezni. Az 1934-es 

jelentés éppen ebben a tekintetben még elég rezignáltan hangzott. Arról esett ott panasz, hogy 

sajnos, nem állnak rendelkezésre azok az anyagi eszközök, amelyek a technikai haladásnak 
megfelelő befektetésekre szükségesek volnának, annál kévésbe, mivel „az utolsó évek kedve-
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zőtlen eredménye folytán régebbi befektetéseink leírására sem rendelkezünk kellő fedezettel". 
Az igazgatóság tehát itt pontosan az ellenkezőjét állította annak, amit pár évvel előbb a ki-

sebbségi részvényesek; ezek szerint túl sokat, az igazgatóság szerint pedig túl keveset írtak le.  

Az utolsó mérlegben 1.9 millió pengő bányabirtokkal és 3.9 millió ingatlannal, berendezéssel 
és leltárral 864.000 pengő látható értékcsökkenési tartalékalap áll szemben, ami más magyar 
vállalatokkal összehasonlítva, tényleg nem tűnik fel soknak.  

Tekintetbe kell venni ennél a vállalatnál persze azt is, hogy a befektetések financírozása na-

gyobbrészt nem saját, hanem a MÁK által kölcsönképpen átengedett tőkékből történt. A társa-

ság maga az 1.6 millió pengő alaptőke mellett cirka 1.9 millió nyílt tartalékot, tehát 3.3 millió 
saját tőkét mutat ki, míg a hitelezők kereken 4 1/4 millióval szerepelnek a mérlegben  

(Velük szemben áll 2.5 milliós adós). A részvényesek osztaléka előtt jön tehát számításba a 
hitelezőknek járó kamat. Igaz, hogy a főhitelező, a MÁK. rendkívül kulánsan és a Borsodi 
teherbírásához képest számítja fel a kamatot, de ez a kamat mégis csak felemészti a tiszta nye-

reség egy részét.  

A kérdés, amely a tőzsdét elsősorban foglalkoztatja, hogy felveheti-e a Borsodi újra az oszta-

lékfizetést, eldöntetlen. De tekintetbe kell venni a folyó évben a magyarországi szén- és áram-

üzletben valóban beállott eléggé lényeges javulást és azt, hogy a Borsodi az elmúlt invesztíci-

ós éveiben felépített áramszolgáltató hálózatát most, az építések befejezése után tudja csak 

valóban kihasználni. Az optimistáknak tehát – talán – mégis igazuk lehet.‖42
 

 

Ez nagyjából egybeesik a mi korábbi megállapításainkkal is, már ami a bányászati, villamos 
energetikai és a műszaki kérdéseket érintik. Szépen le is vezetik a tőzsdei események alapján.  

A Borsodi Szénbányák Rt tényleg nagyon rossz „osztalék‖ fizető volt. A tartalékolást viszont 
műszaki fejlesztésekre fordították a MÁK Rt anyavállalattal egyetértésben. Látszik egyértel-

műen, hogy az ország villamosítása merre halad, aki ebben benne van az nyert! Így a szénbá-
nyáik is!

43
  

A körülményekhez képesti jó üzletpolitika meghozta az eredményt! 

Mindezekhez csak annyit lehet még hozzáfűzni, hogy a villamosenergia-termelés fejlődött 
látványosan ezekben az időkben.  

Ennek értelmezésére tegyünk egy rövid visszatekintést! 

1921-ben az új határok között maradt villamos energetikai kapacitás 276 millió kW-ot tett ki, 

amely egy főre számítva háromszor múlta felül a háború előttit. Egy évtized alatt ezt aztán 

megháromszorozták! A nagy szénbányatársaságok 1925 és 1929 között 9 új erőművet építet-

tek, s a meglévő 1 ezer mellé, még közel 2,5 ezer km hosszú új távvezetéket állítottak fel. 
Mindezeknek is köszönhető aztán, hogy az ércbányászaton és a fémkohászaton belül a Veszp-

rém környéki bauxitkincs feltárásának megkezdése bizonyult nagy jelentőségűnek 1925-ben, 
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 Ujság, 1935. november (11. évfolyam, 250-273. szám)1935-11-24 / 268. szám 
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 Egyet azonban ne feledjünk el! Ekkor még természetesen a szénbányáknak voltak villamos erőművei és nem 
megfordítva. Az csak az 1990-es évek „nagy ötlete” volt, hogy az integrált erőmű-szénbánya rendszerben az 
erőműnek lettek szénbányái… 
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aminek alumíniumkohászata szintén jelentős villamosenergiát igényelt. 1929-re a bauxitter-

melés elérte az évi félmillió tonnát.  

1920-ban az ország lakosságának mintegy 40 %-a lakott villamos energiával ellátott települé-
seken. Ez az arány 1938-ra 70 %-ra emelkedett. 
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Sajószentpéter úri kaszinó 

az 1930-as években 

 

 

 

 

 

 

Év 

Borsodi Szénbányák Rt 
Termelés44 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter 
Disznóshorvát 
(Rudolftelep) 

Sajókaza Sajókazinc Összesen 

1930 41 770 59 891 65 395 59 490 - 226 546 

1931      219 943 

1932      187 106 

1933      194 679 

1934      193 870 

1935      200 370 
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A Borsodi Szénbá-
nyák Rt termelése 

 

 

 

 

A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési okiratát a Kondó – Sajószentpéter 
külszíni bányavasút építésére egy évvel meghosszabbítják. Aztán áttételesen híreink is vannak 
a bánya- és iparvasút újraépítésének előkészületeiről, amit a térségi bányák valamilyen szintű 
összefogásában akarnak megvalósítani. 

 

 

1936. év 

 

1935-től lassan véget ért a gazdasági válság, ettől kezdve a MÁK Rt bányáinak, mind 
a Dunántúlon, mind pedig Borsodban széntermelési mutatói évről évre meredeken emelked-

tek, egészen a háborús évek közepéig.  

A növekedéshez elsősorban hozzájárult a tatabányai aknák termelése mellett az Oroszlány 
község területén megnyitott XVI. számú akna.  

A társulat vezetése beszállt egy új melléküzemág, a háború miatt nagy fontossággal bíró fém, 
az alumínium termelésébe, 1940 januárjától működni kezdett a tatabányai alumíniumkohó, 
növelve a részvénytársaság termelési mutatóit és nyereségességét.  

 

„ A harmincas évek végén kiemelkedően jó gazdasági éveket zárt a részvénytársaság. 
Különösen az 1937-es, és főként az 1938-as év volt rendkívül eredményes. A végrehajtó-

bizottsági ülések jegyzőkönyvei tanúsítják, hogy a vállalat különféle jótékonysági célokra 
rendszeresen adományozott kisebb-nagyobb összegeket. Ezek az adományok összege általá-
ban 10-20 pengőtől 200 pengőig terjedt, ritkán adományoztak ennél nagyobb összeget. Ösz-
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szehasonlításképpen a munkások segély-, ill. jutalomösszegei 10 pengő alatt, többnyire 1,50-5 

pengő összegűek voltak…‖45
 

 

Bár a borsodi térségben a Borsodi Szénbányák Rt bányái is erősen élénkültek, messze nem 
olyan ütemben, mint a Tatabánya környékiek, ahol teljesen mások voltak a szén adottságok! 
Az itteni bányák vékony-, legfeljebb középvastag széntelepeket műveltek, ez pedig nem tett 
lehetővé nagyon magas termelési mennyiségeket.  

A Népszava 1936. január 14-i száma írja. 

 

„ Hét százalékkal emelkedett a magyar szénbányák termelése  

Az elmúlt év első tizenegy hónapjában az ország szénbányái 67,672.826 mázsa szenet 
termeltek, 4.403.684 mázsával többet, mint 1934 hasonló időszakában.  

A novemberi termelés 8,190.517 mázsa volt, 15.4 %-kal több mint az előbbi év novemberében. 
A tizenegy-hónapi szénszállítások még jobban növekedtek, a szénfogyasztó iparok kereslete a 
régebbi készleteket is fölszívta, úgyhogy a szénbányák eladásai 1935 első tizenegy hónapjá-
ban 9.6 %-kal haladták meg az 1934-es eladásokat. Tekintélyes az emelkedés a hajózásnál, 
erősen növekedett a vasgyárak, cukorgyárak és a cementgyárak szénfogyasztása. Ugrásszerű-
en emelkedett a villanytelepek szénvásárlása a háztartási szén szállítása is lényegesen na-

gyobb volt az elmúlt novemberben, mint más esztendőkben szokott lenni. Érdekes, hogy szén-

kivitel is növekedett 375.634 mázsa szén ment külföldre, 80.000 mázsával több, mint október-

ben és 130.000 mázsával több, mint 1934 novemberében.  

A széntermelés és fogyasztás fölendiilése szorosan összefügg az általános nehézipari konjunk-

túrával, a bányakartell nagyobb hasznaiból azonban nincsen túlságosan nagy nyeresége az 
ország közgazdasági életének.  

A bányászok keresete változatlanul alacsony maradt és a szénárak a nagyobb kereslet hatása 
alatt már lassanként emelkednek.‖46

 

 

A Bányászati és Kohászati Lapok egyik 1935. évi cikkéből kiderül, hogy amikor a 
MÁK Rt a Dunántúlon szénkutatásokba fogott, majd 1896-ban elkezdte mélyíteni a tatabányai 
I. aknáját (gróf Eszterházy Ferenc-akna) nagyszámú és jó nevű borsodi és egyéb helyről fel-

kért szakember gárda munkáját vette igénybe!  

Ezen túl pedig Borsodból, Sajószentpéterről is vittek szakképzett bányamunkásokat, altiszte-

ket, aknászokat, akik az aknamélyítési munkákat végezték a kezdetekben. Így a Sajószentpé-
teriek és a borsodi szakemberek is büszkén vállalhatják a tatabányai szénbányászat létrehozá-
sában végzett tevékenységüket! 
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 Ravasz Éva (szerk.): Férfiportrék a XX. századból - Tatabányai Levéltári Füzetek 13. (Tatabánya, 2011) 
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A helyszínen vizsgálódtak, a kutatásokat is irányították, de a fúrások eredményeit is feldol-

gozták. Ezen túl a szénmezőben elhelyezték az aknákat, hogy gazdaságosan lehessen művelni 
a területeket.  

 

„… Hönsch Ede bányaigazgató, Királdról, Rudolf Antal brennbergi bányaigazgató, 
Kaufmann Kamill m. kir. budapesti bányakapitány, Max Brodmann bányamérnök, Jellinek 

Ernő ózdi bányaigazgató… 

A szép jövővel kecsegtető bányászat megindításához 1896-ban már mélyítés alatt állott az 
első bányanyílás, mely későbben I. sz. lejtősakna, illetve gróf Esterházy Ferenc-akna elneve-

zést nyert. Kihajtása Brodmann bányamérnök vezetése alatt a Sajószentpéterről áttelepített 
Scheidhauer Fülöp főaknásszal,47

 s több borsodi vájárral, 1896 augusztus elsején az állam-

vasúti vonaltól 600 m távolságra, a szakvéleményekben már megnevezett ponton indult. A XII. 
sz. fúrólyuk közvetlen szomszédságában telepített 2 x 4 m szelvényű légakna mélyítése novem-

ber havában kezdődött és 68 m mélységben összeköttetést talált a bánya légfolyosójával…‖48
 

 

Ahogy az előbbiekben írtuk a termelés és szénkereslet is emelkedésbe kezdett az 1930-

as évek második felében, de itt borsodban is folyamatosan munkaerőhiánnyal néztek szembe. 
Ennek oka többféle, egyrészt az országban megindult iparfejlesztések sok és jobban fizetett 
munkahelyet adtak, másrészt pedig a bányákhoz speciálisabb munkaerőre lett volna szükség. 
Ezen túl majd át kell gondolni a bányatársaságoknak a bérezésük anomáliáit is. Ez majd 

1940-ben markánsan és országosan is kicsúcsosodik a bányászatban, jelentős szélsőséges 
politikai vonatkozásai is lesznek! 

 

Egy szép, korabeli cikk a borsodi szénről. Sajnos az újságírót néhányszor elragadja ám a hév 

és irkál aztán sok mindent összevissza… Én úgy látom, hogy a médiákban sok-sok évtized 
alatt semmi sem változik. Akkor is, ma is a szenzáció mindig felülírja a józan tényeket és na-

gyon sokszor szakmaiatlan cikkek íródnak. Fő az eladott példányszám, vagy ma a nézettség…  

 

„ Péchy-Horváth Rezső riportja a széndrágaságról 

A világ legolcsóbb szenét Magyarországon bányásszák: a borsodi szénmedencében, az 
istenáldotta, kincsesölű magyar Ruhr vidéken. Miskolctól északra és északnyugatra gazdag, 
megszakításnélküli koszorúban sorakoznak egymás mellé a borsodi szénmedence szénbányái, 
amelyek közül a legelsőt már Miskolc belterületén találjuk, a Bodóhegy lábánál, a Lillafüred-

re vezető benzinmotoros erdei vasút vágányai mellett. Aztán szénbányák vannak a diósgyőri 
állami vasgyár mögötti, északra elterülő, messzire a hegyek közé benyúló völgyekben is: a 
Lyukóvölgyben és a Perecesi-völgyben, magában Diósgyőrben és az ettől nyugatra elterülő 
Csanyikvölgyben is (az utóbbit most kezdik kutatni).  
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 Max Brodmannak évi 800 frt, Scheidhauer főaknásznak évi 640 frt fizetése volt ekkor! 
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Az északi szénbányakoszorú ugyancsak Miskolc városvégén kezdődik. Sajószentpéter az első 
bányatelep, innen kezdve aztán közel száz kilométeren keresztül egyik szénbánya a másikat 
követi. Varbó, Sajókondó, Radostyán, Alacska, Sajókaznics,49

 Berente, Kacolabánya, Szuha-

kálló, Herbolyabánya, Kis- és Nagybarca, Sajókaza, Bánfalva és Sajókápolna szénbányái az 
ismertebbek, még nyugatabbra pedig a csonkagömöri, ózdkörnyéki szénbányák: Center, Bán-

szállás, Farkaslyuk és még egynéhány gömöri bánya, amely geológiai összefüggésénél fogva 
ugyancsak a borsodi szénmedencéhez tartozik.  

Ezekben a borsodi szénbányákban minőségre nem éppen leg elsőrangú barnaszenet bányász-

nak, a kibányászott szén mennyisége azonban egészen impozáns és meglepő, nem szólva arról 
a tényről, hogy akárhány borsodi szénbánya üzeme egészen kezdetleges keretek között mozog 
és a mai termelésnél jóval többet – a négyszeresét-ötszörösét – lehetne napról-napra előhozni 
megfelelő nagyságúra fejlesztett üzemi berendezkedés mellett. A borsodi barnaszenek közül 
minőség és égési érték szempontjából legelső a berentei, a diósgyőri és az alacskai szén, ame-

lyeknek kalóriaértéke majdnem eléri a 4000-et, szemben a többi, borsodi barnaszén kalória-

értékével, ami az átlagban 5–5400 körül50
 mozog.  

Természetesen ezeknek a szeneknek forgalmi értéke is mindenben megfelel a kalóriaértéknek. 
Mégis nincs borsodi szén, amelynek métermázsánkénti ára – kicsinyben – meghaladná a 2 
pengőt, míg a gyengébb minőségűek egészen az 1 pengő métermázsánkénti árig szállnak le. 
Vannak borsodi szenek, amelyek 1– 1.20 pengőért kaphatók métermázsánként, amely ár Mis-

kolc belterületén értendő, tehát a szénárban már benne van a városi vám- és fuvarköltség is. 
Ettől az alacsony ártól pedig fokozatonként és bányánként emelkednek az árak, de természete-

sen mindig csak jelentéktelen összeggel, míg végre elérik a legmagasabb szénárat: a 2 pen-

gőt.  

A borsodi szénmedence szénbőségére nézve jellemző, hogy a bányafalvak és környékének 
földművelő lakossága a fűtési idény beállta előtt sokszor hetekre is búcsút mond ősfoglalkozá-
sának és a szekerét megrakván 8–10 métermázsa szénnel, Miskolcra fuvarozza be az olcsó 
szenet, amelyet a hetipiacon, esetleg házról-házra kínálgatva igyekszik értékesíteni. Minden-

napi látvány az is, hogy a falusi gazdák szénnel megterhelt szekerekkel járják a vármegye 
bányátlan vidékeit és a falvakban vagy a tanyákon házalnak az olcsó szénnel.  

A meglehetősen jelentéktelen szénárak ismeretében most már felvetődik az az önkéntelen kér-

dés: miképpen lehetséges az, hogy az olcsó borsodi barnaszén áraiból, mire a főváros fo-

gyasztó kamrájáig eljut, szinte csimborasszói árak lesznek? Miként lehetséges az, hogy az 1–
1,50 pengős szén ára a fővárosban már 5 – 6 – 7 pengő? Holott aránylag csak rövid utazást 
tesz meg, ami semmi, esetre se terheli meg több száz százalékkal a szénbányai árát?  

A súlyosnak látszó kérdés megfejtése azonban igen egyszerű. A borsodi szén – éppúgy, mint a 
többi hazai szenek – annyi sok kézen, a közvetítő kezeknek annyi láncszemén keresztül jut csak 
el a fővárosi fogyasztó kamrájáig, hogy ez a sok közvetítő a maga beavatkozásával és rezsijé-
nek, valamint nyereségének hozzászámításával, boszorkányos könnyedséggel és gyorsasággal 

                                              
49

 Természetesen Sajókazinc. 
50

 Gondolom 3000-3400-at akart írni? A borsodi szenek fűtőértékeit a MÁV pályázatok kapcsán részletesen és 
pontosan bemutatjuk. A MÁV az intézeteiben folyamatosan ellenőrizte a hozzá szállított szénminőséget, ez 
alapján történt a kifizetés is. Ennek megfelelően az adatok is hitelesek. 
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a kétszeresére vagy háromszorosára tornázza fel a szén alacsony árát. Hogy ez így van, an-

nak bizonysága egy ismeretes kormányintézkedés, amely a hazai szenek árát a hírhedt 
szénkartel letörésével a józanság mértékéig akarta leszorítani, ez az intézkedés azonban 
mindezideig elmaradt, a fogyasztóközönség általános megrökönyödésére és izgalmára…  

Bizonyos az, hogy a hazai szenek árának csimborasszói magasságát mesterséges úton, a való 

szükségletnek meg nem felelően idézik elő. Az Államvasutak teherszállítási díjtáblázata ugya-

nis a szénre vonatkozóan korántsem állapit meg olyan magas díjtételeket, hogy azok a szenet 
még több száz kilométeres útvonalon való szállítással is a mai lehetetlen árakig megdrágíta-

nák. A kocsifuvardíjak és a kövezetvámok sem olyan óriásiak, hogy a csimboraszszói szénár 
indokolt és elfogadható lenne, miért kell tehát a Budapesten élő magyar fogyasztónak három-

szor annyit fizetni a szén métermázsájáért, mint a Miskolcon lakó fogyasztónak?  

Azért kell, mert a mindenható szénkartel 1 pengő 60 fillért fizet egy tonna szén kibányászásá-
ért, amely összegből veszi a munkás a vájáshoz szükséges dinamitot, csákányt és más eszköze-

it és ezért a tonna szénért a kartel a forgalomban 18–20 pengőt kap…  

A mesterségesen, illetlen mohósággal megduzzasztott szénárak józan színvonalra való leszál-

lítása a tél idején nemcsak indokolt, hanem felette sürgős is. Ezt az intézkedést sok százezer 
szénfogyasztó – magánosok, intézetek, közintézmények, iskolák, kórházak stb. – érthető izga-

lommal és türelmetlenséggel várja.  

Péchy-Horváth Rezső‖51
   

A cikkben sajnos visszaköszön az a téves nézet, hogy a berentei, az alacskai, és a diósgyőri 
szenek valamiféle külön kategóriát képviselnének. Évek óta húzódó, akkori, ingerült vitákat 
találok a különféle napilapok cikkeiben, ahol felháborodva taglalják néhány borsodi bánya-

vállalkozó hirdetéseit, amelyekben valótlan adatok szerepelnek a szeneik minőségével kapcso-

latban! 

Ennek értelmezéséhez néhány borsodi szén – hivatalos adata – melyek közlönyökben szere-

pelnek. Ezek a MÁV szállítások alapján vannak listába véve, nem minden borsodi bánya volt 
MÁV beszállító!52

 

                                              
51

 Magyar közélet, 1936 (8. évfolyam, 1-24. szám)1936-02-04 / 3. szám (A Lukáts Elemér szerkesztette lap té-
mái a társadalom, közgazdaság, várospolitika, művészetek. Péchy-Horváth Rezső (Krapina, 1890. ápr. 9. – Bp., 

1969. máj. 21.): író, újságíró. Középiskolai tanulmányait a pécsi főreáliskolában végezte. 1908-ban lépett a hír-
lapírói pályára, a Pécsi Közlöny főmunkatársa lett. Különböző vidéki szerkesztőségekben dolgozott, így Kapos-

várott, Szabadkán, Eszéken, Békéscsabán és Miskolcon. 8 éven át felelős szerkesztője volt a Békésmegyei Köz-

löny c. napilapnak és a Lyra irodalmi folyóiratnak. Éveken át az Esti Kurír belső munkatársa, ezzel egy időben 
számos korabeli fővárosi irodalmi lapnak dolgozott, munkatársa volt a Vármegyei Szociográfiák c. könyvsoro-

zatnak. –Fehérség (elb., Pécs, 1909); A néma hajó és más novellák (Bp., 1926); Orkán (r., Bp., 1931); Azúregű 
Itáliám (Miskolc, 1932); A repülő halálfej (fantasztikus bűnügyi r., Cegléd, 1934); A Bálványtól a Badacsonyig 
(m. tájszépségek képekkel; Veszprém, 1936); A zürichi titok (novellák, Bp., 1936); Bulgáriai panoráma (Veszp-

rém, 1937, 1939); Szicília, a lángok földje (útirajzok, Bp., 1938); Lillafüred és Görömbölytapolca (turistakalauz, 
Bp., 1938); Sevillai nász (r., Bp., 1943); A magyar hadihajózás története (Bp., 1944). 
52

 A hazai szénbányák termékeinek fűtőértéke. A m. kir. iparügyi minisztérium összeállította és az állami hivata-

lok és egyéb hatóságok részére tájékoztatás végett kiadta a hazai szeneknek és széntermékeknek az 1935. évi 
MÁV szállítások alapján megállapított átlagos fűtőértékét, nedvességét és hamutartalmát feltüntető táblázatot.  
(Hivatalos megállapítás a M. kir. Államvasutak részére 1935/36. évben történt szállítások kalorimetrikus vizsgá-
latai alapján) 
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Bánya 
Aknaszén 

Rostált  
aknaszén 

Darabos-  

és kockaszén 

kalória 

Ádámvölgyi Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc  3760 3780 

Balázsvölgyi Kőszénbánya Vállalat (Szőke Gyula és Társa) Kondó  3570 3840 

Barkóczy István Szénbánya Berente  3540 3710 

Bábonyvölgyi Kőszénbánya Vállalat Sajószentpéter  3170 3400 

Bánvölgyi Szénbánya Rt Nagybarca  3310 3330 

Berekalji Szénbánya Vállalat (Brecht és Grósz) Diósgyőr:  3330 3590 

Berentei „Erzsébet” Szénbánya (Arnót Vilmos) Berente  3780 3860 

Berentei Kőszénbánya Vállalat (Mánik Sándor és Társa) Berente  3750 3760 

Bódy Testvérek Kőszénbánya Vállalat Felsőnyárád  3390 3660  

Borsodi Szénbányák Rt 

Királd  4090 4110 

Rudolftelep  3400 3570 

Sajókaza  3600 3700 

Sajószentpéter  3790 3850 

Brát János szénbányája Mucsony  3610 3830 

Diósgyőri Szénbánya Rt Diósgyőr  3750 3870 

Edelényi Kőszénbánya Rt Edelény  3620 3560 

Eperjesaljai Kőszénbánya Vállalat (Humenay László) Sajólászlófalva  - - 

Északmagyarországi Kőszénbánya Rt Alacska  3690 3780 

Gazdasági Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc  3890 3970 

Gizella Kőszénbánya Vállalat Mucsony  3510 3490 

Kovácsbükki Kőszénbánya Társaság  Hódoscsépány  3790 4110 

M. Kir. Állami Vas- és Gépgyárak 
Mucsony  3580 3640 

Ormospuszta  3380 3610 

Mályinkai Kőszénbánya (Grünberger Ármin)  Nagyvizsnyó-Dédes  - - 

Mánik Lajos Felsőnyárádi Szénbányászata  Felsőnyárád  3500 3600 

Mánik Sándor Lyukóvölgyi Szénbánya Vállalat Üjdiósgyőr  3580 3630 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 

Kurityán  3500 3710 

Ózd   4110 

Somsály 3940   

Farkaslyuk 3970   

Sajóvölgyi Szénbánya Vállalat (Waldmann és Moskovics) Kondó  3800 3900 

Szén- és Kátrányipar Kft. Barnaszén bányája Sajókondó-Miklóstáró53  3730 3870 

Villóí Köszénbánya Üzem Vezetősége  Villó (Monosbél) 3000   

 

Nos, én ezek alapján szintén nem látom a berentei, alacskai, diósgyőri szenek fűtőértékeinek 
„kimagaslását‖és az 5–5400 körüli fűtőértéket sem… A MÁK Rt tatabányai területein van-

nak természetesen 5000…6000 kalória feletti szenek bőségesen, de az nem Borsod.  

 

„ A BORSODI SZÉNBÁNYÁK Rt. a Magyar Általános Kőszénbányával szemben fenn-

álló tartozásának csökkentése céljából átadta anyavállalatának az Eger-Gyöngyösvidéki Vil-
lamossági Rt. 500.000 pengő névértékű részvényeit. E részvénytranzakció elszámolása a rész-

vények névértékén történik.‖54
 

 

„ Furcsa kartel a MÁK vezetése alatt  

Vida Jenő diktál a szén-fronton 

Amióta Vida Jenő elfoglalta a MÁK elnöki pozícióját, azóta mintha fokozott gondot 
fordítana az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya ügyei iránt. Ez a vállalat a MÁK érde-

keltsége, az alaptőkéje 21 millió pengő, így alig 6–7 millióval marad alatta a Salgótarjáni 
Kőszénbányának. Ez önmagában véve külön is fontos Vidáék szempontjából, mert hisz a Sal-
                                              
53

 Kondó, Sajókondó ugyanaz a település. 
54

 Ujság, 1936. április (12. évfolyam, 76-99. szám)1936-04-28 / 97. szám 
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gó élén Chorin Ferenc55
 áll, a legyűrhetetlen Chorin, akivel szemben Vida a GyOSz-ban

56
 

belátható időn belül nem nyerhet csatát, feltéve, ha köztük harcra kerül a sor. Vida tehát a 
GyOSz-on kívül, a szénfronton akarja bebizonyítani, hogy az ország legfőbb széndiktátora. S 
ezt a jelek szerint sikerül is beigazolnia.  

Tudnunk kell, hogy tulajdonképpeni és olyan szénkartel, mely felölelné a hazai szénbányákat, 
nincs. A Salgó, a MÁK és az Urikány közt csak olyan értelmű megállapodás érvényesül, hogy 
a kutatás, terjeszkedés, valamint a villamosítás kérdéseiben egymást idejében tájékoztatják, 
más szóval: egymás földalatti és földfeletti üzleteit nem zavarják. Már ez is nagy engedmény 
volt: ilyen megállapodást kötni, hiszen itt tulajdonképpen Chorin és Vida egyeztek meg, ter-

mészetesen barátságosan. Hiába, vannak pillanatok, esetleg évek, mikor az üzleti érdeknek 
alá kell rendelni a személyi érzést és ez helyes is…  

Szóval nincs országos szénkartel. De van Vida-kartel, annak dacára, hogy az ország erről 
aligha tud, holott ez a kitűnő és bevált kartel épp most ünnepeli titokban tízéves jubileumát. 
Ezt a kartelt úgy hívják, hogy Szénárusító Részvénytársaság, ott székel a MÁK Zoltán uccai 
központjában, 150.000 pengő az alaptőkéje és Vida Jenő az elnöke.  

Legelsősorban a Borsodi Szénbányák Rt. évi 3 millió mázsa termelésének kartelalapon való 
eladására alakult a Szénárusitó Rt. Hogy el ne felejtsük, a Borsodi Szénbányák alaptőkéje ma 
már 1,600.000 pengő és ennek a vállalatnak részvénypakettje szintén a MÁK tárcájában van. 
Szóval: a Borsodi Szénbányák elnöke szintén Vida Jenő. Érthető, hogy most, amikor Vida a 

MÁK elnöke lett, hívei azzal kedveskedtek neki, hogy beszervezték a szénkartelbe a 
borsodvidéki szénbányákat és azok beleegyeztek már, hogy az ő termelésüket is a Vida-féle 
szénkartel értékesítse. Egyébként ezt a feketekartelt tíz évre irányozták elő, azaz 10 esztendőre 
kötött kartelszerződést a MÁK a borsodi bányákkal. Tudomásunk szerint az országban ma 
működő 268 kartel közül egyik sem kötött ilyen bosszú batáridőre szerződést, nem számítva 
azokat, melyek az idő végtelenségéig egyeztek meg…  

Vida Jenő nagy sikerként könyvelheti el ezt a szénkartelt, mely szuggesztív erejének a látható 
eredménye. Azok a nagy gyárosok, akik vállalataik révén rengeteg – és igen drága – szenet 

fogyasztanak, most angardállásban várják, tovább építi-e Vida Jenő a szénkartelét? Attól 

                                              
55

 Chorin Ferenc (Budapest, 1879. március 3. – New York, 1964. november 5.) gyár- és bányatulajdonos, idő-
sebb Chorin Ferenc fia, a Horthy-rendszer egyik legismertebb és legbefolyásosabb üzletembere volt. Tanulmá-
nyait Budapesten és Berlinben végezte. 1901-ben jogi doktori, 1904-ben ügyvédi végzettséget szerzett. 1918-ban 

felfüggesztette az ügyvédi pályáját és kinevezték a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vezérigazgatójává, édesapja 
1925-ben bekövetkezett halála után pedig a vállalat elnöke lett. 1919-ben kikeresztelkedett. 1925-ben megvá-
lasztották a Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökévé, 1928-tól 1942-ig pedig az elnöki tisztséget látta 
el. 1925-ben ő alapította meg a Munkaadó Központot, melynek első elnöki pozícióját is ő látta el. 1927-ben a 

felsőház tagja lett. Az 1944 márciusában bekövetkező német megszállás után vagyonát kénytelen volt átadni a 
németeknek, s ennek fejében a Gestapo közreműködésével elhagyhatta Magyarországot. A második világháború 
után anyagilag segítette a Portugáliában élő, hatalmát és egzisztenciáját vesztett Horthy Miklós kormányzót. 
1947-ben New Yorkban telepedett le, ahol számos üzleti vállalkozást alapított, emellett a Magyar Nemzeti Bi-

zottmány társelnöki pozícióját is ellátta. 1964. november 5-én hunyt el New Yorkban. 
56

 Gyáriparosok Országos Szövetsége. A GYOSZ 1902-ben alakult. Alapítói id. Chorin Ferenc és Hatvany-

Deutsch Sándor. Következetesen képviselte a gyáripar érdekeit minden jelentősebb gazdaságpolitikai törvényal-

kotási kérdésben, pl. a vámpolitika (különösen a Monarchia felbomlásakor), az adópolitika, az iparfejlesztés, a 
társadalombiztosítás első intézményeinek kialakítása terén, stb. Hivatalos lapja a Magyar Gyáripar. A GYOSZ 
tehetős vezetői és tagjai sokat tettek a Nyugat irodalmi folyóirat támogatása terén (elsősorban Fenyő Miksának 
és Hatvany-Deutsch Lajosnak köszönhetően). 
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tartanak, hogy az Urikány- Zsilvölgyi Kőszénbánya is belekényszerül a Vida-féle szénkartelbe 
és lassanként teljesen új helyzet áll elő a szénpiacon, csöppet sem szimpatikus a szénfogyasztó 
vállalatok és háztartások számára.  

Természetesen nyitva marad a főkérdés, mit szól mindehhez Chorin Ferenc, úgyis mint a Sal-

gótarjáni mindenható vezére? Mert, hogy a tét arra megy, hogy Vida Jenő lesz a magyar 
szénpiac igazi diktátora, ez kétségtelen.‖57

 

Már 1936-ban komolyan foglalkoztak a fő vasútvonalaink villamosítási kérdéseivel. Ennek 

egyik legjelentősebb szószólója Kandó Kálmán volt. Ő ezt nemcsak világszínvonalon értette, 
de tervezte és meg is valósította.  

Nos, nem itt, hanem először Olaszországban, majd Franciaországban, de a hazai bányászat-

ban a Ganz és az ő elképzelései alapján már a XX. század elején villamos bányamozdonyok 

működtek sok helyen. 1912-ben a nagyvasúti mozdonyai 100 km/óra sebesség mellett, 2000 
kW vontatási teljesítményt tudtak! Ez ma is egy teljesen reálisan „megsüvegelendő‖, helyes 

jellemző!  

Az I. világháború alatt a hadi szénkészletekkel foglalkozó seregstáb tagja volt. Ott is azt kép-

viselte, hogy a viszonylag szerény hatásfokkal működő gőzmozdonyokban felhasznált szenet, 
erőművekben, jó hatásfokkal elégetve, villamos energiát nyerve, villamos mozdonyokkal, 

kimagaslóan jó hatásfokkal történjen a vasúti vontatás. Az egész élete végül is erről szólt!58
  

Kandó Kálmán elképzeléseit, mozdonyait aztán a hazai vasutakon is alkalmazták.59
  

 

„ A miskolci Kereskedelmi és Iparkamara nagyszabású akciója a borsodi szénbányá-
szat felvirágoztatására.  

A borsodi erőtelepek szerepe az ország vasúthálózatának villamosításában. 

A legutóbbi esztendőkben megindult az a törekvés, hogy az országban kiépített vasút-

hálózatot villamosítsák.  

A villamosítás érdekében számos helyénvaló érvet sorakoztattak fel és ennek eredménye lett 
az, hogy villamosították a Budapest–Hegyeshalom között közlekedő vasútat. A legutóbbi hó-
napokban a villamosítási program újabb lépéssel haladt előre. Elhatározták, hogy a Buda-
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 Ország-Világ, 1936 (57. évfolyam, 1-39. szám)1936-06-09 / 20. szám. (Az Ország-Világ 1879 és 1938 között 
Budapesten megjelent ismeretterjesztő, szépirodalmi jellegű képes hetilap, a Vasárnapi Ujság mellett műfajában 
és típusában a kiegyezés utáni időszak egyik legjelentősebb magyarországi folyóirata volt. Az 1920-as évek 
végén újabb változás állt be a lap arculatában, elsősorban közgazdasági, urbanisztikai és várospolitikai kérdések-

kel foglalkozott. 1938-ban több más folyóirattal egyetemben az Ország-Világ lapengedélyét is megvonták, kia-

dása megszűnt. 
58

 A Magyar Királyi Államvasutak már a XX. század elején tervezte a villamos vontatás kiépítését. 1910 körül 
négy nagyvasúti vonal villamosítása volt tervben, azonban a Monarchia hadügyminisztériuma kettőt stratégiai 
okokból elvetett, a másik kettő megvalósítását pedig a magánvállalkozókkal elhúzódó tárgyalások, az Államvas-

utaknak nem megfelelő feltételek, majd az első világháború kitörése akadályozta meg. 1911 őszén nyílt meg az 
utazóközönségnek az Államvasutak által kezelt Rákospalota–Veresegyház–Vác és Veresegyház–Gödöllő vonal, 
egyfázisú, 10 kilovolt feszültségű, 15 hertzes váltakozó áramú villamosítással. 1914. február 1-én megnyílt a 
Duna jobb partján futó Bécs–Pozsony helyiérdekű villamos vasútvonal (más néven: Bécsi villamos (P.O.H.É.V.) 
vagy németül Pressburgerbahn). A kezdeti lendületet az első világháború kitörése törte meg.  
59

 Részletesebben erről → Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperial-
ügy” (Magyar Elektronikus Könyvtár)  
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pest–Hatvan közötti vasútvonalat fogják villamosítani. Ezzel kapcsolatban a miskolci kerületi 
Kereskedelmi és Iparkamara felelevenítette azt a javaslatát, amelyben 9 évvel ezelőtt a villa-

mosítási programnak a Kamara területére való kiterjesztését kérte.  

Ebben a javaslatában a Kamara kéri azt, hogy a Budapest–Hatvan vasútvonal villamosítása 
után a villamosítást Miskolcig, illetve Sátoraljaújhelyig folytassák olyan technikai megoldás-

sal, amellyel a Miskolc körüli erőtelepek és energiaforrások kihasználása megvalósítható és a 
borsodi bányavidéket értékéhez méltóan és a szociális szempontoknak megfelelően használják 
ki a villamosítási program megvalósításában. Az iparügyi minisztérium által elkészített terv 
szerint részben már meglévő, részben újonnan kiépítendő több erőtelepből álló villamos ener-

giacentrumok látnák el az egész ország területén közlekedő villamos- vasútakat. A tervezetben 
a Borsod megyében megszervezendő energiacentrumot is. A Kamara törekvése arra irányul, 
hogy a felállítandó kilenc nagy energiacentrum közül elsőnek a borsodi bányavidék területét 
kapcsolnák be a villamos- vasútok ellátására. Ez ugyanis célszerű és gazdaságos és a legki-

sebb költséggel volna megvalósítható. Miskolc környékén vannak olyan erőtelepek, amelyek 
fölösleggel működnek, vannak kiépíthető vízitelepek és szénbányák és érthető a Kamara kí-
vánsága, hogy a Miskolcig megépülő villámos vasútat ne Bánhidáról, hanem a közeli erőtele-

pekről lássák el villamossággal. Az innen való ellátás ugyanis megakadályozná a nagyarányú 
energiaveszteséget és sokkal gazdaságosabbá tenné a villamosvasútak üzemben tartását. A 
barcikai áramtelep máris összeköttetésben van a diósgyőri teleppel és a Hungária Villamos-

sági Rt. vonalaival. A kooperáló telepek tökéletesen meg tudnák oldani a Miskolc felé kiépí-
tendő villamosvasút ellátását.  

Ugyanebben a felterjesztésében kéri a Kamara azt is, hogy a Miskolc—Bánréve vonalat vil-
lamosítsák.  

Ezen a vonalon ugyan ma már motoros vonatok járnak, a tapasztalatok azonban, amelyeket a 
Budapest–Hegyeshalom villamosított vonalon a tehervontatás körül szereztek, indokolttá te-

szik, hogy ez a vonal is villamosított legyen. Itt bonyolódik le ugyanis a borsodi szénbányák 
kitermelt szenének elszállítása és a fuvardíjak olcsóbbá tételében nagy szerepe lenne az új 
villamosított vonalnak. Könnyen megoldhatóvá teszi a tervet az, hogy a barcikai erőtelep 
Miskolc–Bánréve között fekszik, közvetlenül a vasútvonal mellett és egészen rövid tápvezeté-
ken lehet az áramot a munkavezetékre szállítani.  

A Kamara megkereséssel fordult az érdekeltségekhez, hogy kikérje véleményüket. Az érdekelt-
ségek általános örömmel üdvözlik a felvetett terveket és ettől remélik a borsodi szénbányavi-

dék újabb nagyarányú fellendülését.  

Kérik a Kamarát, hogy a közeljövőben tartandó miniszteri értekezleten szóbelileg vessék fel 
azt a tervet, hogy a Budapest–Miskolc villamosított vonal Füzesabony–Miskolc szakaszának 
ellátását a borsodi erőtelepek végezzék.  

A terv – ha sikerrel jár – nagy hatással lesz a borsodi bányászat további fejlődésére. A erőte-

lepek a fokozottabb igénybevétel következtében több áramot fognak termelni és a többletener-

gia előállításához szükséges szén kitermelésére fokozottabb mértékben fog megindulni a bor-
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sodi szénbányászat. Ezzel a tervvel kapcsolatban az iparügyi minisztérium által elkészített 
vázlat szerint a Sajón vízierőtelepeket60

 is fognak létesítem.  

Nagy érdeklődései tekintenek a miniszteri értekezlet eredménye felé, amely véglegesen eldön-

ti, hogy megvalósulnak-e ezek a szép elgondolások, vagy anyagiak hiányában ismét bizonyta-

lan időre eltolódnak.‖61
 

 

Néhány megjegyzés ehhez – a kort évtizedekkel megelőző javaslathoz.  

Ezt kiválóan látták az akkori szakemberek és most tessenek meglepődni! Ebből lesz majd 
nagyjából és részben az 1950-es évek elején a „borsodi kooperáció‖ elnevezésű, kormány – 

és gazdasági program, e térségre vonatkozó része is! Nagyrészt az 1930-40-es évek elképzelé-
seiből is merítve és felhasználva az akkori szakembereket is! Mindezt majd úgy, hogy ezt az 
egészet „saját ötletként‖ állítja be a kommunista párt… 

A „borsodi kooperáció‖ a borsodi barnaszén területre alapozva és a szénbányászatot alapo-

san felfejlesztve, egy szénlapúnak tervezett vegyipar (Borsodi Vegyi Kombinát), ami a barna-

szén kokszolását is elvégezné, amelyet a térségi kohászat, de a vegyipar is használna. Egy 
barnaszénen alapuló energetikai kombinát (Borsodi Hőerőmű). Mindezekhez Kazincbarcika 

új városának felépítése. Aztán még sok más is, a kohászati üzemek fejlesztései (Ózd, Diós-

győr), további vegyipari bázisok (Sajóbábony, Tiszaszederkény…)  

Minden infrastruktúrával természetesen és a térségi közlekedést, főleg a vasutat is ehhez fej-

lesztve!
62

 

Ezek után térjünk csak vissza a miskolci iparkamara 1936-os javaslatához! 

Az elképzelés teljesen reális, mind a szénbányászat, mind a térség, mind a vasút szempontjá-
ból. 

 A MÁV első elképzelése 10 kV feszültségű, 15 hertz frekvenciájú, egyfázisú rendszer 
volt. 

 Kandó Kálmán 1917-ben egy újabb villamosítási szisztémát dolgozott ki: a fázisváltós 
rendszer sokkal gazdaságosabbnak tűnt az addig használt technológiánál. Az 50 hert-
zes váltakozó áramú rendszer legnagyobb előnye, hogy a vasút a külön erőművekből 
átalakító-állomásokon keresztül érkező áram helyett, az országos hálózatot használhat-

ja, a 16 kV-os áramot pedig a mozdonyon található, úgynevezett fázisváltó, alakítja át 
a vontatómotorok meghajtásához szükséges többfázisú árammá. A találmány újra-

élesztette a hazai vasút villamosítási terveket, hogy a Keleti pályaudvarról kiindulva 

három irányba, nevezetesen a Bruck an der Leitha, a hatvani és a szolnoki vonalak fe-

lé, összesen 380 kilométer hosszon.  
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 Barcika vasútállomás térségétől, Sajószentpéterig volt tervezve a Kandó – Viczián- féle vízerőmű. A tervek 
elkészültek a részletes számításokkal együtt. Sajnos Kandó Kálmán és Viczián Ede halálával az elképzelés is 
meghalt! (Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál-ügy”) 
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 Miskolczi Estilap - Reggeli Hirlap Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1936. június (45. évfolyam, 126-147. 

szám)1936-06-21 / 141. szám 
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 Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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 A kormány az eredmények alapján 1929-ben jóváhagyta a hegyeshalmi fővonal 50 Hz, 

frekvenciájú, fázisváltós rendszerű villamosítását. A munkálatok 1931 tavaszán kez-

dődtek meg. A MÁV még az év februárjában megrendelt a Ganztól harminchat villa-

mos mozdonyt, melyek közül az első, a V40 001 pályaszámú már 1932 májusára elké-
szült. A vonali szolgálatra tervezett mozdonnyal júniusban kezdődhettek meg a próbák 
a Budapest-Keleti pályaudvar – Komárom szakaszon, melyen addigra elkészült a fel-

sővezeték és a villamos betáplálás kiépítése. A szakaszon 1932. szeptember 12-én 
közlekedett először közforgalmú villamos szerelvény. Az esemény kiemelt jelentősé-
gét az adja, hogy ezen a szakaszon alkalmaztak először a világon 50 periódusú, egyfá-
zisú, az ipari villamosenergia-szolgáltató hálózatra épülő villamos vontatási rendszert, 
vagyis a Keleti pályaudvartól Komáromig tartó vasúti pálya lett a világ első és egyet-

len, ipari frekvenciával villamosított vonala. Ez kibővült 1934 októberétől a Hegyes-

halomig történő villamosítással.  
 Csak 1949 végén kezdődtek újra a Kandó-féle 50 periódusú rendszer továbbfejleszté-

sei. 1950 augusztusára pedig már el is készült az első fázis-periódusváltós V55-ös 
mozdony. Az új technológia utat nyitott a villamosított hálózat kiterjesztésére, mely az 
1960-as években elhozta az újabb korszakot a magyar vasút villamosításban.  

 A villamosítás iránya Záhony felé fordult és elsőként a Keletitől – Hatvanig vezető 
vonal felett épült ki a vezeték 1956 augusztusára, és Miskolcra mindez csak 1962 no-

vemberére pedig már az akkor még jelentős iparral büszkélkedő Miskolc Tiszai pálya-

udvaráig ért el a villamos betáplálás. A vonal villamosítása még 16 kilovolt feszült-
séggel valósult meg, 1963-ban viszont áttértek a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) által 
jóváhagyott 25 kilovoltra.  

 

Nos, ennyi, de nézzük csak!  

Jött aztán egy háború, egy újjáépítés és még számos egyéb politikai nehezítő körülmény is. Ja 

és itt maradt a nyakunkon a szovjet hadsereg egy része is, akiket bőven eltartattak abban az 
időben országunkkal… Fizettük a jóvátételek és lenyeltük a németek által a háború alatt el-

szállított élelmiszer, alapanyag, gyártmány, stb. általuk soha ki nem fizetett értékét! Erről majd 
ott és akkor, ha odaértünk, de csak annyit, hogy a német adóság mai értéken számolva a mos-

tani ország egy éves nemzeti jövedelmével majdnem azonos! 

A javaslat és a Hatvan állomásig való kiépítés 1936-hoz képest 20 évet késett, a borsodi, azaz 
a miskolci megvalósulás között pedig 26 év telt el!  

A Bánréve – Miskolc vonalszakasz csak részben lett villamosítva, és csak Kazincbarcikáig. 
Miskolc – Sajóecseg 1971, Sajóecseg – Kazincbarcika 1983. Ez is lekésett a javaslathoz ké-
pest mintegy 47 évet… Tovább már nem is ment, pedig Ózdig mindenképpen ki kellett volna 
épülnie a kohászat és a bányászat miatt! 

A Sátoraljaújhelyig tartó vonal villamosítása pedig csak alig most lett kész (2016-2019), ez 

meg egyenesen 83 év!  
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1936 szeptemberében sem csitultak a Borsodi Szénbányák Rt részvényei ügyében a ke-

délyek! Ennek sokféle oka lehetett, a kisbefektetőkért való aggódáson túl, valakik érdekeit ez 
a téma nagyon sérthette… 

 

„ Lelkiismeretlen játék a Borsodi Szénbányák részvényeivel 

A budapesti tőzsdén hetek óta „tip‖ a Borsodi Szénbányák Rt. részvénye. Ezt a papírt 
az általános hossztendencia során mint „elhanyagolt― részvényt fedezték fel, rámutatva arra, 
hogy a 10 pengő névértékű részvény ama kevés papírok közé tartozik, amelynek tőzsdei árfo-

lyama nem haladja meg a névértéket. Természetes, hogy ilyen megfontolás egyedül nem al-

kalmas egy részvény árfolyamának felhajtására. Terjeszteni kezdtek tehát híreket arról, hogy 
a Borsodi Szénbányákat fuzionáltatni fogják a Magyar Általános Kőszénbányával és a rész-

vénycsere rendkívül kedvező lesz. Ezekre a hírekre a Borsodi Szén részvényei rövid idő alatt 
35 százalékkal emelkedtek és a szerdai ingadozó tőzsdei napon is 80 filléres áremelkedést 
érlek el. Miután nyilvánvaló, hogy az ilyen „olcsó" részvény iránt rendesen kistőkéjű közön-

ség érdeklődik, ezeket pedig minden árfolyamvisszaesés érzékenyen érinthet, kérdést intéztünk 
illetékes helyhez, mi a helyzet a Borsodi Szénbányák tekintetében. 

Feltétlenül autorizált63
 helyen a következő választ kaptuk:  

– A vállalat helyzetét ismerő felelős hely megdöbbenve látja azt a lelkiismeretien játé-
kot, amelyet a Borsodi Szénbánya részvényeivel űznek, és amelynek célja nem lehet más, mint 
o tájékozatlan közönség beugratása.  

A Magyar Általános Kőszénbánya nem tervezi a Borsodi Szénbányával való fúziói, ilyenről 
szó sincs.  

A Borsodi Szénbánya a folyó évre sem fog osztalékot fizetni és üzletmenete egyáltalán nem 
mondható kielégítőnek. Hogy a részvények árfolyamát hamis hírekkel mégis sikerült felhajta-

ni, annak magyarázata abban lelhető, hogy a részvények 70 százaléka a Magyar Általános 
Kőszénbánya birtokában van és ennélfogva már csekélyszámú részvénnyel ár- folyamemelke-

déseket lehet elérni. Kétségtelen, hogy ennek a játéknak csak egy vége lehet: a hiszékeny kö-
zönség marad a Fekete Péter.‖64

 

 

Aztán az év decemberében már nem a részvényeken aggódnak, hanem azon, hogy mi lesz a 
télen? Lesz-e elég szén? 

 

„ Hirtelen beállt a tél, a legnagyobb kincs az egész országban a borsodi szén lett  

A borsodi szénbányák teljes erővel dolgoznak – Új munkásokat is keresnek a szénbá-
nyák – Nagy szállítmány a főváros felé – Egyelőre nincs baj a szénellátás körül, az árak eme-

lése a legnagyobb visszaélés és lelkiismeretlenség lenne.  
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 Az autorizáció szó jelentése engedélyezés. Tehát olyan helyről érkezett a megerősítés, amely tőzsdei ügyekben 
illetékes volt. 
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 Ujság, 1936. szeptember (12. évfolyam, 199-223. szám)1936-09-24 / 218. szám 
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Miskolc, december 7.  

A hirtelen beállt tél természetesen felfokozta Miskolc és az egész város szénszükségle-

tét, s különösen felfokozta a borsodi szénbányák konjunktúráját, amelyek a jó minőségű szenet 
lehetőleg olcsó áron szállítják. A többi magyar szénbányák szene, a tata, a dorogi és a pécsi 
szén hasonlíthatatlanul kiválóbb. mint a borsodi szénmedence szene, viszont hasonlíthatatla-

nul drágábbak is. A borsodi szén teljesen alkalmas a téli fűtésre és legalább 2–3 pengővel 
olcsóbb szállítási költséggel együtt.  

Így fordult különösen ebben az évben olyan figyelem a borsodi szénmedence felé, amely szinte 
egészen kimagaslik a korábbi évek igénylései fölé. A szénkereskedő előttünk rendel szénszál-

lítmányt a borsodi bányából. Megkapja a választ: sajnos csak bárom nap múlva tudunk szállí-
tani, mert minden készletünk elfogyott és most folyik teljes erővel a termelés. Szóval csak há-
rom nap múlva.  

Most bebizonyosodott, hogy menynyire csődött mondott az a kapitalista termelés, amely a 
borsodi szénmedencében folyik, nemcsak a nagybányákban, mint például a MÁK-nál, hanem 
a kisebb bányákban is. Az elmúlt tél gyenge volt az enyhe időjárást megérezték a bányák is. 
Lassanként lefokozták a termelést, kivéve azokat az üzemeket, amelyek az állami vállalatok-

nak szállítottak. Százszámra bocsátották el alkalmazottaikat azzal a biztatással, hogy tavasz-

szal megtalálhatják kenyereket a mezőgazdaságban is. A bányászok százai maradtak kenyér 
nélkül a borsodi szénbányákban és néztek keserű kilátással a jövő elé.  

De mit tesz Isten. Ezek a bányászok az ezidei jó mezőgazdasági évben becsületes kenyeret 

találtak a mezőgazdaságban is. Ezzel a szénbányák elhanyagolták a termelést és most hirtelen 
olyan igénylések a rendelések olyan tömege lepte meg a bányákat, hogy most nem tudnak ele-

get tenni azoknak.  

A miskolci szénkereskedők is zavarban vannak. Bár a nyár folyamán készleteket halmoztak 
fel. ezek azonban már teljesen kifogytak és bizony sokszor két napig is kell várni, amíg a meg-

rendelést leszállítják.  

A baj orvoslása, csak az, hogy a termelést fokozzák. A borsodi szénbányák napok óta keresnek 
munkásokat és minden jelentkezőt felvesznek a legmagasabb munkabérekkel, mert a városok 
szénszükséglete a hideg miatt gyorsan felfokozódott. Az árak egyelőre maradtak a mostani 
színvonalon, habár félünk, hogy a liberális gazdasági rendszer ilyenkor szereti megszedni a 

maga vámját. Ez ellen, a szénárak bármiféle áremelése ellen már most előre is tiltakozunk, 
mert ez visszaélés lenne a gyöngébbek helyzetével. Ámbátor ez a kapitalista és liberális gaz-

dasági politika életútja. mégis reméljük, hogy nem fog bekövetkezni egyetlen fillér áremelés 
sem, amikor a mai szükséglet mellett a borsodi szénmedence kapitalista vállalatai is oly hasz-

not remélhetnek ettől az évtől, amelyre a nyár folyamán még nem számítottak, sőt a legkisebb 
konjunktúra hanyatlása ellen is azonnal a munkások létszámának csökkentésével védekez-

tek.‖65
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Nos, ezekhez ismét kommentárt kell fűzni! A bányászat kapcsán nem elég a kapitalistákat 
szidni. Erről már írtunk. Stabil, kiszámítható szénpiacra lenne szükség, ami lehetővé teszi a 
bányák számára a folyamatos foglalkoztatást, ami a bányaművelés alapja. Ekkor lehet terüle-

teteket előkészíteni (vágathajtások), a meglevőket gondozni, fenntartani, és bizonyos készle-

tezéseket is elvégezni. Ezen túl pedig fejtéseket úgy előkészíteni, hogy egy megnövekedett 
szénigény esetén lehessen mihez nyúlni!  Nem egyszerű, de meg lehetett csinálni!  

Ha viszont nincs stabil szénpiac, akkor a munkáselbocsátás és a termelés szüneteltetése is 
megoldás, csakhogy ebből télen nem lesz szén!!! 

Nem vonom kétségbe, voltak ilyen bányatulajdonosok, akik a „munkabérrel‖, a munkaerő 
szélnek engedésével szabályozták le a gondjaikat és a szénpiaci kríziseket. Ezek azonban nem 
a jelentős borsodi bányák voltak! 

A Borsodi Szénbányák Rt hivatalos adatai 1936-ban a következők: 

 

„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerks-A.-G. (Előbbi cége: 
Kazinci kőszénbánya rt.) V., Zoltán-u. 2. – Tlf.: *1-295-60. – Pstkp. cs. sz.: 26.360. – A MÁK 
érdekeltsége. Bányatelepek: Királdon, Sajószentpéteren, Rndolftelepen, Sajókazincon. 
Villamostelep: Barcikán. Eredetileg a kazinci barnaszéntelepek kiaknázására alakult. 1910-

ben átvette a MÁK-tól a királdi, sajószentpéteri és disznóshorváti bányákat, 1921-ben a bá-
nyák erőszükségletének központi ellátására Barcikán villamos központot létesített, mely az 
állami szénbányákat is ellátja árammal Mucsonyon és Ormospusztán. ALAPTŐKE: 1,600.900 
P, 160.000 drb 10 P-s részvényben. (Alakult 1 millió K alaptőkével, 1909 nov.-ben 750.000 K-

ra leszállítva és 1.860 drb uj rv.-nyel 1.029,000 K-ra emelve. 1910 jul.-ban a 6.860 drb 160 

K-s rv. 1.716 drb 600 K-sra vonatott össze, egyben 5.431 drb uj 600 K-s rv. bocsáttatott ki a 
Magy. Ált. kőszénbánya rt. borsodmegyei három bányaművének ellenértéke fejében, miáltal 
az alaptőke 4,287.600 K lett. 1920 jun.-ban 10 m K-ra, 1921 jun. 6-án 20 m K-ra, 1923 febr. 

28-án 50.000 drb ríj rv.-nyel (2:1) 4.000 K ári.-on 30 m K-ra, ugyanez év aug.-ban 32 m K-

ra, 1923. dec.-ben 160.000 drb nj rv.-nyel (1: 1) 30.000 K árf. 64 m K-raemclve. 1926 ápr. 
10-én a felértékelésnél az alaptőke (2:1) 1.600,000 P-ben megállapítva. 1931 márc. 16-án a 
rv.-ek (5: 1) összevonása elhatároztatott, de végrehajtva még nincs.) 10 részv. 1 szav. Oszta-

lék 1913-ban K: 25, 1930–35-re P: 0, 0, 0, 0, 0, 0. Szelv.-elév.: 6 év. Szelv.-bev.: a vállalat 
pénztáránál és a MÁK-nál. Jegyezve a bpesti tőzsdén. Árfolyam 1930–1935 végén P: 350, 3, 
2, 0,5, 10. Termelés: 1933-ban 1.946,785 q, 1934-ben 1.938,703 q, 1935-ben 2,003.704 q. 

ELNÖK: Simon Izidor. ALELNÖK: Vida Jenő. IGAZGATÓSÁG: Farkas Ferenc, Gábor Ber-

talan, dr. Hollaender Imre, Mandel Gyula, dr. Párkány Frigyes, báró Radvánszky Albert, 
Tömöry Kálmán, Török Kálmán, Vizer Vilmos. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: Faragó Ármin 
(elnök), Fenyő Adolf, Golodai Kornél, Szentey Ödön, dr. Varga Lajos. Igazgató: Mandello 
Viktor. Helyettes igazgatók: Orlay György, Stefániai Richárd, dr. Herczcgh József. Cégjegy-

zők: Rozinek Arthur, Schulczer József, Széphegyi Dezső, Turóczi Sándor. Bányavezetők: 
Ronkay Ferenc bányafőfelügyelő (Sajószentpéter, Rudolftelep), Tavy Géza66

 bányafőfelügyelő 
(Királd). Üzemvezető: Vitányi József (felügyelő, Barcika). Főkönyvelő: Szántó Ernő. A céget 
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jegyzi: két ig. tag, vagy egy, egy cégjegyzővel. Mód. alapsz.: 1936. márc. 21. Közi.: hiv. lap. 
XXI. közgy.: 1936 márc. 21.  

Vagyon 1935–(1934) dec. 31.: Pénztár 18.978 (11.702). Értékpapír 548 (500.548). Bányabir-

tok 1.920,246 (1.920,246). Ingatlan és berend. 3,950.923 (3,942.634). Anyag 144.222 
(152.820). Adósok 2,532.423 (2,487.580). Letét és óvadék 20.127 (12.143). Teher: Alaptőke 
1,600.000 (1,600.000). Tőketart. I, 600.000(1,600.000). Értékes, tart. 944.000 (864.000). Ált. 
tart.-alap 350.000 (270.000). Rendk. tart. 24.000 (24.000). Jóléti alap 227.314 (227.314). 
Nyugdijvalorizáció tart. – (64.000). Hitelezők 3,677.141 (4,245.500). Függő bérek 23.528 
(21.594). Osztalék 1.328 (1.328). Letétek 20.127 (12.143). Nyereség 120.029 (97.800). össze-

sen P: 8,.'87.467 (9,027.679).  

Bevétel összesen 1937-ben P: 553.371. Ebből: Nyereségáth. 1.800. Bányák és villanytelep 
hozama 551.577. Kiadás: Ált. költségek 175.594, adók, illetékek 117.572, szociális terhek 

140.182. Nyereség: 120.029. Ebből: ált. tartalékra 12.000; értékes, alapra 106.000; átvitelre 
2.024.‖67

 

 

Az 1936. évi ipartörvény „az ipari közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról‖ intézke-

dő 1936. évi VII. tc. az 1907. évi XLIV. és az 1981. évi XXI. tc. alapján létesített Országos 
Ipartanács helyébe Országos Iparügyi Tanács felállítását rendeli el. Ennek a hazai gazdasági 
élet számos kiváló képviselője tagja lesz, kinevezés útján. Így Ronkay Ferenc magyar királyi 
bányaügyi tanácsos, országgyűlési képviselő, a Borsodi Szénbányák Rt. bányafőfelügyelője is, 

aki ekkor a sajószentpéteri és a rudolftelepi bányák igazgatója.68
 

 

„ Halálos szerencsétlenség a sajószentpéteri bányában  

Miskolc, szeptember 14.  

Halálos szerencsétlenség történt hétfőn délután a sajószentpéteri bányában. Hántó 
János vájár a bányában dolgozott. A szén fejtése közben hatalmas széndarab vált le a vájár 
csákányütése nyomán és a bányász lábára zuhant, lábát több helyen eltörte és Hántó János a 
hirtelen fájdalomtól hanyatt zuhant. Zuhanás közben beleütötte a fejét a háta mögött heverő 
lefejtett szénhalmazba oly szerencsétlenül, hogy agyrázkódást és koponyaalapi csonttörést 
szenvedett. Mire társai hozzásiettek, a bányász mozdulatlanul hevert a földön. Hántó János a 
helyszínen kiszenvedett. Holttestét a községi hullaházba szállították.‖69

 

 

Az 1936. évvel kapcsolatosan a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt beszámolói a kö-
vetkező lényeges dolgokat rögzítették. 
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„ Magyarország széntermelése az 1936. évben az előző évhez viszonyítva 5,2 %-kal 

emelkedett. Ebben a tényben a gazdasági helyzet javulásának örvendetes folytatódása tükrö-
ződik vissza. A javulás üteme lassú ugyan, hatása sem jelentkezett egyenletesen a gazdasági 
élet minden területén, de éppen a fejlődés folyamatossága reményt nyújt a további előrehala-

dásra a gazdasági megerősödés irányában… 

A vállalat széntermelése a tatai és esztergommegyei bányákban az 1936. évben 16,944.906 
métermázsa volt, az 1935. évi 16,493.959 métermázsával szemben. A Borsodi Szénbányák 
Részvénytársasága termelésével együtt a széntermelés az 1936. évben 18,973.201 métermá-
zsát tett ki, az előző év 18,497.663 métermázsát kitevő termelésével szemben… 

A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága széntermelése az előző évhez képest 1,2 %, áram-

termelése pedig 1,5 % emelkedést mutat… 

A Hazai Mechanikai Palackgyár R.-T. üzeme a kereslet javulása folytán közel hat hónapon át 
volt fenntartható. E vállalat megkezdte a félfehérszínű üvegfajták gyártását, amely terméke a 
piacon kedvező fogadtatásra talált… 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1936 1 587 244 

 

 

1937. év 

 

1937-ben a Borsodi Szénbányák Rt a következő fő jellemzőkkel bír. 

 

„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerks-A.-G…70
 

  Jegyezve a bpesti tőzsdén. Árfolyam 1931–1936 végén P: 3, 2, 0, 5, 10, 18. Termelés: 
1934-ben 1.938,703 q, 1935-ben 2,003.704 q, 1936-ban 2,028.295 q. ELNÖK: Simon Izidor. 
ALELNÖK: Vida Jenő. IGAZGATÓSÁG: Farkas Ferenc, Gábor Bertalan, Mandel Gyula, dr. 
Párkány Frigyes, báró Radvánszky Albert, Tömöry Kálmán, Török Kálmán, Vizer Vilmos. 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: Faragó Ármin (elnök), Fenyő András, Golodai Kornél, Szentey 
Ödön, dr. Varga Lajos. Igazgató: Mandello Viktor. Helyettes igazgatók: dr. Herczegh József, 
Orlay György, Stefániai Richárd. Cégjegyzők: Rozinek Arthur, Schulczer József, Széphegyi 
Dezső, Turóczi Sándor. Bányavezetők: Ronkay Ferenc bányafőfelügyelő (Sajószentpéter, Ru-

dolftelep), Tavy Géza bányafőfelügyelő (Királd). Üzemvezető: Vitányi József (felügyelő, 
Barcika). Főkönyvelő: Szántó Ernő. A céget jegyzi: két ig. tag, vagy egy, egy cégjegyzővel. 
Mód. alapsz.: 1936 márc. 21. Közi.: hiv. lap. XXI1. közgy.: 1937 márc. 23.  
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Vagyon 1936–(1935) dec. 31.: Pénztár 17.753 (18.978). Értékpapír 548 (548). Bányabirtok 
1.955,111 (1.920,246). Ingatlan és berend. 4,025.595 (3,950.923). Anyag 140.635 (144.222). 

Adósok 2,569.210 (2,532.423). Letét és óvadék 19.203 (20.127). Teher: Alaptőke 1,600.000 
(1,600.000). Tőketart. 1, 600.000(1,600.000). Értékes, tart. 1,050.000 (944.000). Ált. tart.alap 
362.000 (350.000). Rendk. tart. 24.000 (24.000). Jóléti alap 227.314 (227.314). Hitelezők 
3,685.318 (3,677.141). Függő bérek 34.416 (23.528). Osztalék 1.328 (1.328). Letétek 19.203 
(20.127). Nyereség 124.470 (120.029). összesen P: 8,728.055 (8,587.467).  

Bevétel összesen 1936-ban P: 576.327. Ebből: Nyereségáth. 2.029. Bányák és villanytelep 
hozama 574.298. Kiadás: Ált.költségek 178.113,adók, illetékek 
123.848, szoc. terhek 149.890. Nyereség: 124.476.‖71

 

 

A bányászatot abbahagyó, 
Sajószentpéterrel szomszédos, 
Alacskai Kőszénbánya hirdetése 

 

 

„ A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. folyó hó 26-án tartotta negyvenhatodik rendes 
évi közgyűlését. Vida Jenő felsőházi tag elnöki előterjesztései során bejelentette, hogy a tiszta 
nyereség felosztására telt javaslatban az igazgatóság a Falusi Szociális Alap részére 120.000 
pengő, a Nemzeti Önállósítási Alap részére 100.000 pengő, egyéb kulturális célokra pedig 
50.000 pengő adomány megszavazását javasolja, annak tanújeléül, hogy a vállalat nemcsak 
saját alkalmazottai irányában tanúsít kellő szociális gondoskodást, hanem illően kiveszi ré-
szét a társadalomra háruló országos feladatokban is. Kiemelte, hogy a zárószámadások sze-

rint n MÁK 1937-ben – érdekeltségi vállalatait nem számítva – 3,798.543.26 pengőt fordított 
szociális célokra. A közgyűlésen hasonló célokra megszavazott összegekkel együtt a szociális 
célú kiadások összege 5,018.513.29 pengőre emelkedik… 

A közgyűlés, amelyen 83 799 részvény képviseletében 48 részvényes jelent meg. egyhangúlag 
tudomásul vette az igazgatóság jelentését az 1937. üzletévről. E jelentés szerint a vállalat 

üzletmenete általában kedvezően alakult; a széntermelés emelkedett, bár ez az emelkedés nem 
volt oly mérvű, hogy munkaszüneti napok közbeiktatása elkerülhető lett volna. Rámutat a je-

lentés arra, hogy a szénárak általában nem változtak, noha az üzemanyagok, főleg a bányafa 
jelentős drágulása a termelési költségeket emelték… 

Az érdekeltségi vállalatok legtöbbjéről a jelentés szintén kedvező jellemzést ad… 

A vállalat nyugdíjpénztára az elmúlt évben egy 2700 kat. hold kiterjedésű földbirtokot vásá-
rolt. A MÁK érdekeltségi vállalatai külön nyugdíjpénztárát alapítottak…‖72

 

 

Sajnálatos, hogy az éves beszámolók egyre inkább csak a pénzügyi dolgokat részletezik. Így 
aztán a bányák műszaki ügyeiről keveset tudunk csak. 
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1937. március közepén – egy elemző közgazdasági cikk – értékeli a Borsodi Szénbá-
nyák Rt részvényei körüli média és főleg politikai indíttatású hisztériázás okait, és a barcikai 

erőművének dolgait. 

 

„ Miért veszi a közönség a „Borsodi Szénbányák" részvényeit  

A barcikai villamoscentrálé nagy foglalkoztatottsága. 

Ismeretes az Újság tőzsdei jelentéseiből, hogy a közönség az utolsó időben élénk ér-

deklődést tanúsítót a Borsodi Szénbányák Rt. részvényei iránt. Ez érdeklődés hatása alatt a 
részvények 1936 december 31-e óta 15.80 pengőről 18 pengőre, sőt még magasabbra is emel-

kedtek. A vállalathoz közelálló helyről azt közölték, hogy a termelés növekedett, de az árak 
csökkentek és miután a Borsodi Szénbányáknak jelentékeny adósságai is vannak s elsősorban 
a kamatszolgáltatásról kell gondoskodni, osztalékfizetésre nem kerül sor. E pesszimista nyi-

latkozat dacára, az érdeklődés a részvények iránt továbbra is fennáll és ezt a következőkkel 
indokolják:  

A Borsodi Szénbányák Rt. 1936. év óta, az 1929. üzletével kikapcsolva, osztalékot nem fizetett 
ugyan, de minden egyes üzletévét még 100.000 P, vagy pedig ennél magasabb összegű nyere-

séggel zárta, mely nyereséget teljes egészében az értékcsökkenés, vagy egyéb tartalékjai növe-

lésére fordította. Az 1934. évben kamatok és költségek címén az eredményszámla terhére 
178.000 pengőt, 1835. évben pedig 175.000 pengőt számolt el. Tehát ezen összegek levonása 
után mutatkozott a fent közölt nyereség. Megállapítható tehát, hogy n vállalat osztalékot fizet-

hetett volna, mert hiszen 160 000 drb 10 pengő névértékű részvényből áll a vállalat alaptőké-
je, tehát 40–50 fillér osztalék feltétlenül jutott volna a részvényeseknek. Ha már most illetékes 
hely közlése szerint is a leemelés növekedett, és hogy ha tudjuk azt, mint ahogy Miskolcon és 
környékén mindenki tudja, hogy a barcikai villamoscentrálé, amely az 1920-as évben szerelte-

tett fel és szakértők szerint Európa egyik legmodernebb centráléja, annyira foglalkoztatva 
van, hogy egy kilowatt szabadáram nem áll rendelkezésére, nemcsak a kamatszolgáltatást 
lehet biztosítottnak tekinteni, de jutna osztalék.  

Annyival is inkább állítható ez, mert 1934 december 31-én 4,245.000 pengő tartozással szem-

ben 1935 december 31-én 3,077.000 pengőre csökkent a vállalat tartozása, tehát 432.000 
pengőt fizetett vissza az 1935. üzletévben. E magasabb tartozás után a kamatok az eredmény-

számlán szerepeltek, még pedig magasabb kamattétellel, mert hiszen 1935.szeptemberben 
szállította le a Magyar Nemzeti Bank a leszámítolási kamatlábat 4 %-ra, tehát az 1935-ös 
üzletévben még magasabb kamatot fizetlek, mint azt 1930-ban tették s mégis eredményt értek 
el. Kétségtelenül többet kellett 1928-ban keresniük, mert a kamattétel olcsóbb volt, a tartozás 
kisebb volt és a villamos centráléjuk is 1930-ban aránytalanul jobban volt foglalkoztatva, 
mint az azt megelőző években.  

Figyelembe kell venni azt is, hogy az 1935. évi mérlegben 3,670.000 pengő hitelezővel szem-

ben 2,530.000 pengő adós is jelentkezik, tehát ez a tartozásdifferencia túlságosan nagynak 
nem számítható akkor, midőn az 1933-ös mérlegben az ingatlanok, berendezés, leltár, bánya-

birtok összesen 5.870.000 pengőben szerepel, amiből azonban 944.000 pengő értékcsökkenést 
tartalék levonható, tehát 4.909.000 pengő marad összesen a fent felsorolt objektumokra, ho-
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lott elsőrangú szakértők véleménye szerint egyedül a barcikai villamoscentrálé értéke megha-

ladja ezen összeget.  

A körülbelül 15.000 holdat kitevő bányabirtok a legmodernebbül berendezett 5–6 bányatelep-

pel, tisztviselői és munkáslakásokkal, iparvágányokkal, csillékkel stb. nyílt értékelésnél mini-

málisan 5–6 millió pengővel növelné a részvénytársaság vagyonát, melynek alapján nem túl-

zás annak feltételezése, hogy a Borsodi Szén 10 pengős névértékének belértékelése minimáli-
san 70–80 pengőre tehető.‖73

 

 

A cikk alapján egyértelmű, hogy a Borsodi Szénbányák Rt részvényei alulértékeltek, az emel-

kedés messze nem a valós értékeket képviseli! 

Akkor kérdés, hogy kiknek áll folyamatosan érdekében a Borsodi Szénbányák Rt és bányái-

nak támadása ilyen módon a sajtón keresztül? 

Annál is inkább érdekes ez, mivel a települések villamosítása folyamatos és most már megál-

líthatatlan. Ez a sajószentpéteri szénnek is egy biztos elhelyezését jelenti a barcikai erőművön 

keresztül is és az Rt-hez tartozó többi bánya is érdekelt. 

 

„ Nyolcvan községet elektrifikálnak  

A hosszú ideig szünetelő elektrifikálási munka az idén mégis megindul. Az eddigi mun-

kálatokhoz képest kisebbjelentőségű tevékenységről van szó, azonban mégis figyelemreméltó: 
nyolcvan község elektrifikálásáról van ugyanis szó.  

A 80 község részben Borsodban, részben a Duna–Tisza közén fekszik. A borsodmegyei elektri-

fikálást – kb. 35 község – a barcikai centráléból végeznék, Borsod megye e községeinek elekt-

rifikálása a MÁK-é lenne, miután a centrálé a MÁK érdekkörébe tartozó Borsodi Szénbányák 
R. T.-é.  

A Duna–Tisza-közi mintegy 45 község elektrifikálását – értesülésünk szerint – a Salgó és a 
MÁK közösen végeznék. Ebben az ügyben már folyamatban vannak a tárgyalások. A 
borsodmegyei elektrifikálás előreláthatóan a közeli napokban, a Duna–Tisza-közi munka még 
július első felében megkezdődik.‖74

 

 

                                              
73

 Ujság, 1937. március (13. évfolyam, 49-71. szám)1937-03-14 / 60. szám (Közgazdasági újsá),  
74

 Magyar Közgazdaság, 1937 (7. évfolyam, 1-52. szám)1937-07-01 / 27. szám 
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Bányatárspénztárak, 193775
 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1937 1 855 874 

 

Az év során az újjáépített, Kondó-Sajószentpéter bánya- és iparvasút már üzemel.  

                                              
75

 Munkaügyi Szemle, 1939 (13. évfolyam, 1-12. szám)1939-03-01 / 3. szám 
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„ Hány arca van a háborúnak!  

De bármelyiket is nézi az ember,  

mindegyik csupa bánat.”1
 

 

Senki ne lepődjön meg, de a sajószentpéteri szénbányászatot ismét csak a MÁK Rt és a 
Borsodi Szénbányák Rt történésein át lehet bemutatni! Az irattárakban, a sajtóban, tőzsdei 
hírekben, gazdasági lapok elemzéseiben ilyen formán lehet csak nagyon hézagos adatokat 
találni Sajószentpéterrel kapcsolatban. Viszont az előző két bányavállalat sorsán keresztül sok 
minden fennmaradt, illetve kikövetkeztethető. 

 

1938. év 

 

„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerks-A.-G… 

Jegyezve a bpesti tőzsdén. Árfolyam 1932–1937 végén P: 2,0,5, 10, 18,16.50. Terme-

lés: 1934-ben 1.938,703 q, 1935-ben 2,003.704 q, 1936-ban 2,028.295 q, 1937-ben 2,481.956 

q. ELNÖK: Simon Izidor. ALELNÖK: Vida Jenő. IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Farkas Ferenc, 
Gábor Bertalan, dr. Párkány Frigyes, báró Radvánszky Albert, Tömöry Kálmán, Török Kál-

mán, Vizer Vilmos. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: Faragó Ármin (elnök), Fenyő András, 
Golodai Kornél, Szentey Ödön, dr. Varga Lajos. Igazgató: Mandello Viktor. Helyettes igazga-

tók: dr. Herczegh József, Orlay György, Stefániái Richárd. Cégjegyzők: Rozinek Arthur, 
Schulczer József, Széphegyi Dezső, Turóczi Sándor. Bányavezetők: Ronkay Ferenc 

bányafőfelügyelő (Sajószentpéter, Rudolftelep), Tavy Géza bányafőfelügyelő (Királd). Üzem-

vezető: Vitányi József (felügyelő, Barcika). Főkönyvelő: Szántó Ernő. A céget jegyzi: két ig. 
tag, vagy egy, egy cégjegyzővel. Mód. alapsz: 1936 márc. 21. Közi: hiv. lap. XXIII. közgy.: 
1938 márc. 16.  

Fagyon 1937 dec. 31.: Bányabirtok 1,955.111. Ingatlanok, berendezések és leltárak 
3,985.386. Anyagok leltára: üzemanyag, bányafa- és élelemtári készletek 233.139. Pénztári 
készletek: a) pénzkészletek 23.871, b) értékpapírok 548, c) idegen letétek és óvadékok 19.281. 
Adósok: bankbetétek, szénadósok és egyéb künnlevőségek 2,712.695. Teher: Részvénytőke 
1,600.000. Tőketartalék 1,600.000. Értékcsökk. tartalék 1,170.000. Ált. tartalékalap 364.000. 

Rendkívüli tartalék 24.000. Hitelezők 3,737.072. Függő bérek 36.225. Osztalékok 1.325. Ide-

gen letétek 19.281. Munkásjóléti alap 54.679. Munkásüdülési alap 172.635. Nyereség 
150.814. Összesen P: 8,930.031.  

Eredményszámla 1937 dec. 31. Tartozik: Igazgatási és egyéb üzleti költségek 201.586. Adók, 
illetékek ős egyéb közterhek 129.593. Szociális szolgáltatások 160.932. Nyereség 150.814. 
Követel: Nyereség- áthozat 2.476. Bányák és villamosenergia fejlesztőtelep bruttó bevételei 
3,001.089, le üzemi kiadásokért 2,360.640 = 640.449. Összesen P: 642.925.‖2

 

                                              
1
 Eduard Hruckij 

2
 Nagy Magyar Compass 62/2. (1938)Iparos-részvénytársulatok 
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„ Címadományozás.  

A m. kir. iparügyi miniszter előterjesztésére a Kormányzó Úr Őfőméltósága a hazai 
szénbányászat körül szerzett érdemeik elismeréséül… 

Ronkay Ferenc m. kir. bányaügyi tanácsos, országgyűlési képviselőnek, a Borsodi Szénbá-
nyák r. t. bányafelügyelőjének a magyar kir. bányaügyi főtanácsosi címet… adományozza.‖3

 

 

A kormányzóné segélyakciója ez évben is folyik. Természetesen a Borsodi Szénbá-
nyák Rt is adományoz. 

 

„… Természetbeni adományok: Borsodi Szénbányák Rt. 1000 q szén,…‖4
 

 

Ismét álljunk meg, mert ismertetni kell néhány sorsdöntő eseményt a hazai életben. 
Ezeket csak vázlatosan tárgyaljuk, de mindegyik valamilyen módon majd kihat hazánk gazda-

ságára is.  

Emlékeztetőül. Olaszországban már 1922-től „fasizmus‖5
 van, Benito Mussolini

6
 ve-

zetésével. Ekkortól „birodalomépítő‖ hadjáratai főleg Afrikában történnek az 1930-as évek-

ben. 1933-ban kerül hatalomra Németországban Adolf Hitler7
 és pártja. Ez mindkét ország-

ban a gazdaság fejlődésével is jár, főleg a hadiipari megrendelések miatt. 

                                              
3
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1938 (71. évfolyam, 1-24. szám)1938-10-15 / 20. szám 

4
 Budapesti Hírlap, 1937. november (57. évfolyam, 249-272. szám)1937-11-04 / 250. szám 

5
 A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában 

megjelent formája. Nevét az olasz változatáról, a legkorábban kialakult olasz fasizmusról kapta. A fasiszták az 
adott nemzet totalitárius állammá történő egységesítésére törekedtek a nemzeti közösség tömegeinek mozgósítá-
sa révén, az élcsapat szerepét betöltő pártra támaszkodva. A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a 
marxista szocializmussal, a kommunizmussal szemben. A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontossá-
gának messzemenő hangsúlyozása, az erős vezető iránti rajongás, a nacionalizmus legszélsőségesebb formái, a 
saját etnikum felsőbbrendűségébe vetett hit, valamint a katonai szellem eluralkodása a társadalomban. A fasiz-

mus a politikai erőszak, a háború és a gyarmatosítás eszközeivel keresi a nemzeti megújulást és álláspontja sze-

rint a felsőbbrendű népeknek, „fajoknak” életteret kell szerezniük a gyengébbekkel és alsóbbrendűekkel szem-

ben. 
6
 Benito Amilcare Andrea Mussolini (Predappio, 1883. július 29. – Mezzegra, 1945. április 28.) olasz szocialis-

tából fasisztává vált politikus, Olaszország diktátori hajlamú miniszterelnöke 1922 és 1943 között, 1943 és 1945 
között a nemzetiszocialista Németország által fenntartott bábállam, az inkább Salói Köztársaság néven ismert 
Olasz Szociális Köztársaság miniszterelnöke. Szövetségese volt többek között Adolf Hitlernek és Gömbös Gyu-

lának. Partizánok végezték ki szeretőjével együtt. Unokája, Alessandra Mussolini jelenleg az Európai Parlament 
képviselője az Európai Néppárt színeiben. 
7
 Adolf Hitler (Braunau am Inn, 1889. április 20. – Berlin, 1945. április 30.) osztrák születésű német politikus, a 

20. századi történelem meghatározó alakja, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (németül 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei vagy röviden NSDAP) vezetője, kancellár 1933-tól és 1934-től 
Führer (vezér) elnevezéssel diktátor. Kormányra kerülve felszámolta a weimari köztársaság intézményrendsze-

rét, a jogállamiságot, a német állam föderális jellegét, az ellenzéket és a munkásmozgalmat egyaránt. Létrehozta 
a közkeletűen „Harmadik Birodalomnak” nevezett új német államot, amely szándékai szerint ezer évre a világ, 
vezető hatalma lett volna. Ellenfeleit koncentrációs táborokba illetve később megsemmisítő táborokba záratta, 
kínoztatta és meggyilkoltatta. Külpolitikájában nem elégedett meg a versailles-i békerendszer felszámolásával, 
hanem a gyakorlatban is meg akarta valósítani világuralmi elképzeléseit, és különösen az akkori Szovjetunió 
európai területeinek bekebelezésével „életteret” (Lebensraum) akart biztosítani a „germán fajnak”. Ezért kirob-

bantotta a második világháborút, antiszemita céljai elérése érdekében pedig elindította az úgynevezett végső 
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Az USA és az európai nagyhatalmak érdektelensége miatt a világ szépen halad egy újabb 
„nagy háború‖ felé, ezt azonban ekkor még mindenki tagadja és a békéről „szónokolnak‖…, 

illetve élvezik a gazdasági növekedés jó sok kedvező hatását. 

Hazánkban a győri program elnevezésű egymilliárd pengős hadsereg fejlesztési prog-

ramot, Darányi Kálmán8
 1938. március 5-én Győrött, a kormányzópárt, a Nemzeti Egység 

Pártja nagygyűlésén hirdette meg. A program kidolgoztatója Imrédy Béla,9 a Magyar Nemze-

ti Bank akkori elnöke volt. Ez az újrafelfegyverzési program új fejezetet nyitott a magyar po-

litikában. Elhárult az akadály a trianoni békeszerződés és gazdasági nehézségek által hátrálta-

tott fegyverkezés elől. Lehetségesnek látszott egy ütőképes, a magyar revíziós törekvések 
alátámasztására alkalmas haderő felfegyverzése. 

Az egy milliárd pengős beruházási hitel a hadsereg állapotát és igényeit nézve viszonylag 
szerény volt, az ország javuló gazdasági helyzete akkor csak ezt tette lehetővé. A nemzeti 

adósság csökkent, a valutakeret növekedett, az 1936/37. évi 4 417 millió pengő nemzeti jöve-

delem 22 %-kal haladta meg az előző évit. A gazdaság vezetőszemélyiségei, és a tőke öröm-

mel fogadta a beruházási programot, mert a megrendelésektől a már megtorpanással fenyege-

tő gazdasági ciklus újabb fellendülését, hadi konjunktúrát vártak. 

1938. március 12-én a német hadsereg, a Wehrmacht bevonult Ausztriába, ám harcok-

ra nem került sor. Így hazánk nyugati határa a Német Birodalommal közvetlen szomszédos 
lett!

10
 

Az Anschluss volt az első lépés Hitler egyik legfontosabb külpolitikai törekvésében, a Har-

madik Birodalom határainak kiterjesztésében. Ausztriának a Német Birodalomhoz történő 
csatolása és az azt megerősítő népszavazás megelőzte a Szudétavidék és Csehszlovákia meg-

szállását, illetve Lengyelország 1939-es megtámadását, amely a második világháború kirob-

banásához vezetett. 

                                                                                                                                             

megoldást, az Endlösungot. Hatalmának csúcspontján hadserege ellenőrzése alatt tartotta az európai kontinens 
nagy részét. A szövetséges hatalmak túlerejével szemben azonban már csak idő kérdése volt a bukása. A máso-

dik világháború végén, a szovjet Vörös Hadsereg által körbevett berlini föld alatti bunkerében öngyilkos lett. 
8
 Pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi Kálmán (Budapest, 1886. március 22. – Budapest, 1939. november 1.) 

magyar politikus, földművelésügyi miniszter, 1936 és 1938 között Magyarország miniszterelnöke. 1938-tól 
haláláig a képviselőház elnöke. A magyar haderő tarthatatlan állapotára reflektálva, 1938. március 5-én Darányi 
Győrben meghirdette az Imrédy Béla jegybankelnök által kidolgozott egymilliárd pengős fegyverkezési progra-

mot. Ez az összeg öt évre volt előirányozva, de két év alatt felhasználták. A program költségvetésének 60 %-a 

hadsereg, míg a maradék 40 % infrastrukturális fejlesztésekre lett felhasználva, ennek ellenére a győri program-

nak nem a katonai, hanem gazdaságélénkítő hatása lett az igazán jelentős. A program az összeget hitelből illetve 
egy egyszeri, minden 50 ezer pengő feletti vagyonra kiterjedő, átlagosan 8 %-os adóból kívánta előteremteni. 

Darányi beszédében erélyesen felszólalt a bal- illetve jobboldali szélsőségesek ellen, kijelentve, hogy a világné-
zeti harc már „eldőlt a keresztény nemzeti irány javára”. A miniszterelnök a nyilas mozgalmakat is a bolseviz-

mus álcázott irányzatai közé sorolta. 
9
 Vitéz ómoraviczai Imrédy Béla Kornél Kálmán (Budapest, 1891. december 29. – Budapest, Lipótváros, 1946. 

február 28.) gazdasági szakember, politikus, pénzügyminiszter, miniszterelnök, Jászberény és Pécs országgyűlési 

képviselője.  
10

 Részben azért, mert Németország előzőleg politikai nyomást gyakorolt az 1934 óta diktatúrában élő országra, 
részben pedig azért, mert március 11-én Bécsben az osztrák náci párt megbuktatta az osztrák ausztrofasiszta 
kormányt. Az Anschlusst kimondó törvényt 1938. március 13-án fogadták el, annak ellenére, hogy ezt a 
versailles-i békeszerződés szigorúan megtiltotta, az Ausztriára kiszabott békefeltételeket pedig azért enyhítették, 
hogy az ország ne döntsön az egyesülés mellett. Az Anschluss értelmében Ausztria független államként meg-

szűnt létezni egészen 1945. április 27-éig, amikor is felállítottak egy ideiglenes osztrák kormányt, amelyet a 
szövetségesek is elismertek. 
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A bledi egyezményben, amely aláírására 1938. augusztus 29-én került sor, a kisantant 

államok elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. Magyarország pedig lemon-

dott a trianoni békeszerződésben elveszített területek erőszakos visszafoglalásáról.11
  

Bledben, Magyarország az erőszakos revízióról való lemondásáért cserébe, eltekintettek a 

trianoni békeszerződés katonai korlátainak betartásától; annál inkább tehették ezt, mert ekkor 
már hónapok óta gőzerővel folyt Magyarország újrafelfegyverzése, amelyet az 1938. március 
5-én bejelentett győri program indított útjára. 

 

A további eseményekről majd az időrendi sorban emlékezünk meg. 

Hazánk ekkor még – nem adva fel a területi revíziós elképzeléseit – főleg a gazdaságra össz-

pontosít, de bőségesen vannak bajok országon belül is. 

 

Egy újabb nagy név bukkan fel a sajószentpéteri szénbányászatban. Ő 1938-1941 kö-
zött volt itt Sajószentpéteren főmérnök, de a Borsodi Szénbányák Rt-nél 1934-1945 között 
dolgozott. 

 

„ Jávor Alajos12
 b[ánya]m[érnök]. új címe: Sajószentpéter.‖13

 

 

                                              
11

 A kisantantállamok még 1937 elején javasolták, hogy Magyarország mondjon le a területi revizionizmusról, és 
ebben az esetben hajlandóak elismerni az ország katonai egyenjogúságát. A javaslat annak a felismerésnek a 
hallgatólagos beismerését jelentette, hogy az utódállamok (Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia) nem tudják 
megakadályozni Magyarország fegyverkezését, ezért legalább valamilyen – bármily kétes értékű – biztosítékot 
szerettek volna elérni. Az egyezmény legerősebb támogatója meglepő módon Edvard Beneš volt, akinek égetően 

fontos volt a Magyarországgal való viszony normalizálása, hiszen Románia és Jugoszlávia egyre inkább német 
befolyás alá kerültek, és a szudétanémetek ügyében egyre nagyobb német nyomás helyeződött Csehszlovákiára. 
Beneš legalább déli határait biztonságban szerette volna tudni, hogy teljesen a németekre koncentrálhasson kül-

politikai téren. 
12

 Jávor (Jiraszek) Alajos. (1910. január 19. Tatabánya - 1981. október 13. Budapest) Bányászcsaládból szárma-

zott. Jiraszek Antal (1881–1948) tatabányai főbányamester, Bezensek Mária (1881–1956). Elemi iskoláit Tata-

bányán, középiskoláit Tatán és Budapesten végezte, a budapesti Kegyesrendi Gimnáziumban érettségizett 
(1929). A soproni Bányamérnöki Főiskolán bányamérnöki oklevelet (1933), műszaki doktori oklevelet szerzett 
(1941), a műszaki tudományok kandidátusa (1970). A Soproni Bányamérnöki Főiskola Mechanika Tanszéke 
tanársegéde (1933–1934), a Borsodi Szénbányák Rt. rudolftelepi (1934–1938), sajószentpéteri (1938–1941), 

putnoki üzemének főmérnöke (1941–1945), királdi üzemének vezetője (1945–1948). Az Ózdvidéki Szénbányák 
(1948–1950), a Várpalotai Szénbányák műszaki osztályvezetője (1950–1951), a Bányászati Mélyépítő Vállalat, 
ill. a Bányászati Aknamélyítő Tröszt osztályvezetője (1951–1955). A Szénbányászati Minisztérium Műszaki 

Fejlesztési Főosztálya csoportvezető-főmérnöke (1955–1957), a Bányaművelési Osztály vezetője (1957–1959), a 

miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Bányaműveléstani Tanszéke egyetemi docense (1959–1970), 

egyetemi tanára (1970. júl. 1.–1981. okt. 13.). Bányaszellőztetéssel, -villamossággal, a bányászati mélyépítés 
munkaszervezési kérdéseivel, a nagyszelvényű bányavágatok ideiglenes és végleges biztosítási technológiájával 
foglalkozott. Magyarországon elsőként állította össze a hazai szénpor- és sújtólégrobbanások statisztikáját, majd 
jelentős eredményeket ért el a metánrétegződés kialakulásának vizsgálata terén.  Számos könyve, egyetemi jegy-

zete és szakcikkei ismertek.  
13

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1939 (72. évfolyam, 1-24. szám)1939-04-15 / 8. szám 
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1938-ban jelent meg az okirat, amely a sajószentpéteri térség lakossági villamos ellá-
tási kérdéseivel kapcsolatos. Ekkortól kezdődik Sajólászlófalva, Kondó, Radostyán, Parasz-

nya és Varbó villamosítása. 

 

„ A m. kir. iparügyi miniszter az 1931 : XVI. t.-c. alapján Sajólászlófalva, Kondó, Ra-

dostyán, Parasznya és Varbó községek villamos energiaellátására a Borsodi Szénbányák Rt. 
budapesti bej[egyzésű]. cégnek engedélyokiratot adott ki.  

Az engedélyokirat az engedélyesnek kizárólagossági jogot biztosít és hatályosságának időtar-

tama a villamosmű első üzembehelyezésétől számított 40 év. Az engedélyes a fenti községek 
területén a villamos energia vezetésére és elosztására, továbbá Sajókápolna község területén 
a villamos energia vezetésére jogosult. Az engedélyes köteles 380/220 V üzemfeszültségű, há-
romfázisú, 50 periódusú, váltakozóáramú villamos energiát szolgáltatni.  

A villamos energia távolsági vezetésére szolgáló berendezéseket az állam, a területükön levő 
és a villamos energia elosztására szolgáló berendezéseket pedig Sajólászlófalva, Kondó, Ra-

dostyán, Parasznya és Varbó községek az első üzembehelyezéstől számított 30 év eltelte után 
és az azt követő 5 évi időszakok bármelyikének végén megválthatják. A felsorolt berendezések 
az engedélyokirat hatályosságának lejártakor a fenti megoszlás szerint az államra, illetőleg a 
községekre háramlanak. (15.430/ 1938. XI. szám.)‖14

 

 

Érdekes módon csak ugyanekkor adják ki Sajókazinc és Barcika településekre is az engedélyt, 
holott az erőmű már az 1920-as évek elejétől üzemben van, helyben! A dél borsodi körzetek 
közül ekkor kapcsolódnak a hálózathoz Ernőd, Keresztespüspöki, Mezőkeresztes, Mezőnagy-

mihály, Mezőnyárád, Nyékládháza, Ónod és Vatta. 

 

 

 

Nem esett eddig még szó az itteni ipar- és szénbányavállalatok sportra, cserkészmoz-

galomra fordított hozzájárulásairól sem. Pedig ezek sem elhanyagolhatóak! 

                                              
14

 Közgazdasági Értesítő, 1938. január-június (33. évfolyam, 1-26. szám)1938-06-04 / 23. szám 
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Ráadásul, itt Sajószentpéter közelében, Sajókápolnán működik egy kiváló sportrepülőtér, ez a 

kezdetekben a MOVE sportrepülőtere,15
 de a miskolci, diósgyőri és a környékbeli cserkészeké 

is.
16,17

 

E repülőegyesület vezetőségében és pártolói között számos nagynevű ipari és bányászati 
szakember is felsorakozik, köztük Ronkay Ferenc bányaügyi főtanácsos, országgyűlési képvi-

selő is, de érdekeltek a megye és a városok vezetői is. A pénzügyi adományokon kívül a gép-

építéshez is jelentős segítséget adnak az üzemek műhelyei. Így készül el sok sikló- és vitorlá-
zógép, többek között a „Jószerencsét‖ névre keresztelt, diósgyőri Grunau Baby teljesítmény-

gép is. Az akkori faépítésű gépeket a MÁVAG, a Rimamurány, a bányák és egyéb üzemek ki-

váló asztalosmesterei az ottani jól felszerelt műhelyekben építik, az eredeti tervrajzok alapján. 

Később, amikor az eredmények és az ország katonai igényei láttán, nagyobb léptékben szer-

vezik már a kiképzést és belép a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap is, akkor a pénzügyi for-

rások is megemelkednek, de a térségi segítség ekkor sem lanyhul. 

 

 

 

 

 

Cserkészrepülők, Zögling-siklógépe 

a sajókápolnai repülőtéren18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sajókápolnai repülőtér 

avatása, 1934. október 22.19
  

 

 

 

 

 

 

 

                                              
15

 A „nagy háború” után a békeszerződések a repülést egy időre, a katonai repülést és repülőgépgyártást hosszú 
időre letiltották. A német mintára a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) létrehozta az első vitorlázórepülő 
klubokat. Így Miskolcon is létesült MOVERO egyesület, amelyeket a térségi nagyvállalatok, de akár magánsze-

mélyek és vállalkozók is nagy kedvvel támogattak. 
16

 A miskolci sportrepülés történet. 
17

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Az ózdi cserkészrepülés története (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
18

 Rónaföldi archív 
19

 A miskolci sportrepülés története. Az avatásra Rotter Lajos a kiváló mérnök, repülőgép tervező és építő, re-

korder pilóta is eljött a Karakán gépével.  
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1934. október 22. Sajókápolna, 
Rotter Lajos a helyi repülőkkel.20

 

 

„ – Adományok a Repülő Alapra.  

A Magyar Aero Szövetség elnöksége 
közli, hogy a szövetség elnökségénél a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülőalap javára újabban a 
következő felajánlásokat jelentették be: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tisztviselőkara 3012 
P-t, Magyar Úszó Szövetség déli kerülete és tagegvesütetei 1939-től kezdődő öt éven keresztül 
évi bevételeik 1 %-át, Hesz és Társa cég 500 P-t, Magyar Általános Kőszénbánya Rt., vala-

mint a kötelékéibe tartozó Borsodi Szénbányák Rt. központjában és üzemeiben szolgálatot 
teljesítő tisztviselők és munkások egyhavi fizetésük 1 %-át, 3120.09, P-t Szentendrei Papír-

gyár Rt. központi és gyári tisztviselők egyhavi fizetésük 1%-át, Deichsel A. Magyar Acéldrót, 
Drótkötél és Drótárugyár Rt. tisztviselői egyhavi fizetésük 1 %-át, munkásaik pedig négyheti 
keresetük 1 %-át, Ulrich  B. I. cég tisztviselői egyhavi fizetésűik 1%-át, munkásai négyheti 
keresetük 1 %-át, Graepel Hugó betéti társaság tisztviselői és munkásai 63.24 P-t, Telefon-

gyár Rt. 1000 P-t, Telefongyár Rt. tisztviselői egyhavi fizetésük 1 %-át, munkásai négyheti 
keresetük 1 %-át, Budapesti Facsavar-, Vas- és Fémneműgyár Rt. tisztviselői egyhavi fizeté-
sük 1 %-át, munkásai négyheti keresetük l %-át, Magyar Szellőzőművek és Gépgyár Rt. 100 
P-t, Magyar Brown Boveri-művek Villamossági Rt. tisztviselői egyhavi fizetésük 1 %-át, mun-

kások négyheti keresetük 1 %-át, Budapesti-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt, tisztviselői 
egyhavi fizetésük 1 %-át.‖21

 

 

1938. novemberi hír. 

 

„ Borsodmegye. 

 Keresztespüspöki, Kondó, Mezőkeresztes. Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Novaj, 
Nyékládháza, Ónod, Ostoros, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Varbó és 
Vatta községeiben, tehát 15 helységben a Borsodi Szénbányák Rt. befejezte építkezéseit és 
ezekben a községekben hozzájutott már a lakosság a villamosenergiához.‖22

 

 

1938. november 2-án hozzák az első „bécsi döntést‖, amely békés úton, az etnikai re-

víziót megvalósítva 11 927 km² (az utólagos kiigazításokkal 12 012 km²) Trianonban elcsa-

tolt területet juttatott vissza Magyarországnak, 869 ezer fős lakossággal, akik közül 752 ezer 

fő (86,5 %) volt magyar és 117 ezer más nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra ma-

                                              
20

 A miskolci sportrepülés története. A kép bal szélén Tóth György, jobb széle Gitta József. 
21

 Ujság, 1938. augusztus (14. évfolyam, 172-195. szám)1938-08-25 / 190. szám 
22

 Molnárok Lapja, 1938 (45. évfolyam, 1-50. szám)1938-11-05 / 45. szám 
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gyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komá-
rom, Léva, Losonc és Fülek városa. A magyar honvédség 1938. november 5. és 10. között 
vonult be a csehszlovák hadsereg által kiürített területre, ahol mindenütt örömmel fogadták. 
Az új határokon túl 67 000 magyar maradt.  

November 13-án hirdették ki az 1938. évi XXXIV. törvénycikket a Magyarországhoz vissza-

csatolt felvidéki területeknek az országgal való egyesítéséről. 

Ez a sajószentpéteri szénbányászat szempontjából is nagy jelentőségű, mert a visszatért terü-
letek szénellátásáról azonnal gondoskodni kellett! Ez újabb lehetőség a hazai szénbányászat-

nak, így a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt bányái is emelt feladatokat kapnak! 

Itt azonban ismét rá kell mutatni arra, hogy a bányászat esetében egy új igény, csak a feltételek 
megteremtése után szolgálható ki! Előkészítettség, termelőhelyek rendelkezésre állásai, mun-

káslétszám, technológia… 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1938 1 930 123 

 

 

1939. év. 

 

Ez az év sem lesz politikamentes, de most már katonai vonatkozású események nélküli 
sem! 

A Felvidék visszatérése természetesen megoldatlan kérdéseket is hagyott bőségesen. Így volt 
ez Kárpátalja esetében is, ennek 1939-es visszafoglalása egy, a Magyar Királyi Honvédség 

által végrehajtott katonai akció volt 1939. március 15–18. között, a függetlenségét március 

15-én kikiáltó Kárpát-Ukrajna ellen. Ennek során a magyar csapatok elfoglalták Kárpátalja 
teljes területét, amely ezt követően egészen 1944 októberéig a Magyar Királysághoz tartozott. 

 

Az előzőekben említettük a megnövekedett ország szénigényeit, ez ekkor még tovább növek-

szik! A Borsodi Szénbányák Rt erre nézve – hasonlóan a többi bányavállalathoz és bányához 
– erejéhez mérten reagál is.  

Borsod vármegye kisgyűlésének határozataiból, illetve az ott tárgyaltakból néhány ügy. 

 

„…  A sátai kőszén jog  

Sáta község határozatot hozott, mellyel szénjogát eladta a Borsodi Szénbányák Rt-nek. 

A kisgyűlés a határozatot elutasította, mivel a község olyan területek alatt való kutatás jogát 
is el akarta adni, mely nem a község tulajdona.  
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A minisztérium leírt a vármegyéhez, hogy foglaljon állást Barcika és Sajókazinc községek 
egyesítésének, valamint Sajóivámka községnek a vadnai körjegyzőséghez való csatolása kér-

désében. A kisgyűlés nem javasolja az egyesítést, illetve a csatolást, mivel a községek sem 
kívánják. Beszámoltak arról, hogy Sajókazinc község 200 pengőt ajánlott fel a Horthy Miklós 
repülőalap céljára. 

Állatkínzás a sajószentpéteri úton  

A tárgysorozati pontok letárgyalása után vitéz Borbély Maczky Emil főispán szólalt még fel. 
Levelet kapott Németországból – mondotta – és ebben a levél írója – nemrégiben Magyaror-

szágom tartózkodott hölgy – megkérdi, nincs-e tudomása arról a vármegye vezetőségének, 
milyen rettenetes állatkínzás folyik a Sajószentpéter – Miskolc útvonalon. Itt valóban az a 
helyzet, hogy lelkiismeretlen emberek 22–25 mázsa szenet rakatnak fel a szekerekre. Nem a 
kocsisok a hibásak, hanem azok, akik profitéhségből túlterhelik a kocsikat. Paragrafusokkal 
nem is lehet ez ellent semmit sem tenni, de bejelenti, hogy az alispánnal együtt a legradikáli-
sabb eszközöket is hajlandó igénybe venni, hogy ezt a lehetetlen állapotot megszüntessék 
Csendőrökkel fogják járni az utat, munkásokat is visznek magukkal és ahol megállapítják, 
hogy túl van terhelve a ló és a szekér, ott minden további nélkül lerakatják az út szélére az 
egész szénrakományi. Úgylátszik, másként nem lehet emberségesebb eljárásra tanítani azokat, 

akik ilyen kíméletlenül bánnak állataikkal.  

Ivány Béla műszaki főtanácsos felszólalásában kifejtette, hogy már a bányáktól az országútig 
vezető úton is végre kell hajtani a szigorú ellenőrzést, mert az állatok azokon az utakon me-

rülnek ki súlyos terheik alatt.‖23
 

 

A Borsodi Szénbányák Rt sátai szénjogára nézve a miskolci bányakapitányság újabb határo-

zatot adott ki. Ez egyértelműen a királdi területek szénmező bővítésével van kapcsolatban. 

 

„Hirdetmény. 1662/1939. szám.  

A miskolci m. kir. bányakapitányság közhírré teszi, hogy Borsod vármegyében, Sáta 

község határában, többek között a sátai 4. számú telekkönyvi betétben 2504., 2506. és 2507. 
kat. htsz. alatt bevezetett földbirtokok területén, – melyekre vonatkozó földbirtokosi 
ásványszénjog Jakob Krausz bécsi cég javára van bekebelezve, – a bányakapitányság 
468/1938. számú határozatában a Borsodi Szénbányák Rt. budapesti cég részére bányatelek 
adományozható voltát állapította meg.  

A határozat ellen jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben megjelenésétől számított 30 
napon belül, a fent jelölt szénjogban érdekeltek, a bányakapitányságnál fellebbezést nyújthat-

nak be. Miskolc, 1939. évi július hó 31. napján.  

M. kir. bányakapitányság.‖24
 

                                              
23

 Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1939. március (48. évfolyam, 49-74. szám)1939-03-09 / 56. szám (A cikk 

a Borsod  vármegye kisgyűlésével foglalkozott) 
24

 Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. augusztus (73. évfolyam, 172-197. szám)1939-08-03 / 174. 

szám értesítője 
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Ugyancsak terjeszkedik a barcikai erőmű villamos hálózata is. 

 

„ A m. kir. iparügyi miniszter az 1931:XVI. t.-c. alapján Sajólád és Sajópetri községek 
villamos energiaszükségletének ellátására a Borsodi Szénbányák Rt. budapesti bejegyzett 

régnek engedélyokiratot adott ki.‖25
 

 

A MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt üdülőtelepei, táborai.26
 

 

 

 

 

 

                                              
25

 Budapesti Közlöny, 1939. augusztus (73. évfolyam, 172-197. szám)1939-08-03 / 174. szám 
26

 Ez Putnokon a „Velezdi-akna” területén volt, festői környezetben, ami később Putnok-bánya lett. Az aknát 
korábban 1922-23-ban elkezdték építeni a lakóházzal együtt, de a válság idején leállították. Az üdülőtelep ezek-

ben, a korábban megépült, emeletes lakóházban volt berendezve. (Dr. Barabás Pál szíves közlése) Az aknát majd 
az 1940-es évek legelején hajtották tovább és állították termelésbe. Az emeletes lakóházakból is épültek még. 
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A valamikor Putnok-bányai  
emeletes lakóház, amelyben  
az üdülő is helyet kapott27

 

 

 

 

 

1939. szeptember 1-én a németek megtámadják 
Lengyelországot, hetek alatt lerohanják. A Molotov – 

Ribbentrop paktum titkos záradékának megfelelően a szovjetek a már majdnem legyőzött, ám 
még mindig harcoló lengyeleket, keletről támadják meg… Sorsuk ezzel beteljesedik, a szovje-

tek, amint a későbbi események bizonyítják legalább olyan gigantikus barbársággal bánnak el 
a lengyelekkel, mint a németek!!! Lásd később Katynt…, de e nélkül is… 

Ekkor mutat hazánk példát a világnak, mert nem járul hozzá, hogy Lengyelország 
megtámadásakor német csapatok vonuljanak át az országunkon, nem hajlandó részt venni a 
támadásban és annak segítésében,28

 és a már legyőzött ország polgári és katonai menekültjeit 
befogadja. Az internálásuk csak látszólagos,29

 nagyjából szabadok, iskoláik vannak és később 
a távozásuk elé sem gördítenek akadályokat! A magyar lakosság itt borsodban is nagy szim-

pátiával és segítőkészen fogadja a lengyel menekülteket.30
 

Térjünk ezután vissza a saját történetünkhöz! 

 

1939 szeptemberben jelenik meg egy szakcikk, „A magyar kőszenek hamufajtáiról.‖ 

melyet Dr. Vadász Elemér írt. A barnaszenek esetében a következők derültek ki: 

 

 

                                              
27

 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye. (Putnok bánya műhely és iroda épületei ma még megvannak, az idő rombolja 
őket. A képen látható emeletes lakóházat és a később épülteket is, azonban már elbontották. 
28

 A Tiso-i Szlovákia bezzeg megteszi, a háború után mégis a győztesek között találja magát! Érdekes… 
29

 A Romániába menekülőkről ez nem mondható el! Ott a hadianyagokat elkobozzák, a lengyel katonákat tény-

legesen internálják. A későbbi távozásukat, akadályozzák… A visszaemlékezők súlyosan korrupt magatartások-

ról számolnak be… 
30

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút. (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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(Sv. =Svehla: Bányászati és Kohászati Lapok LXVI. 1933. 274. old; Gr. =Grittner: Szénelemzések 1906. VIII. old. Máv. 

=Magyar államvasutak laboratóriumában vagonátlagokból ksézült hamuelemzés. G. = Gedeon Tihamér vegyészmérnök 
elemzése; Hinrichsen—Taczak3 Chemie d. Kohle. 3. Aufl. 1916. 194. old; A hamumennyiség több különböző elemzés adatá-
ból van átvéve.) 

 

„ A Borsodi Szénbányák R. T. borsodi telepei  

Borsod megye ipartelepei sorában elsők között kell említeni a Borsodi Szénbánya 
Részvénytársaságot, melynek Barcikán villamosáramfejlesztő telepe, Királdon és Sajószent-, 
páteren és Rudolftelepen szénbányái vannak.  

A barcikai villanytelepet 1923-ban létesítette a Borsodi Szénbányák Rt. Barcika a sajóvölgyi 
bányák központjában fekszik. Központi fekvése és a Sajó közelsége tette indokolttá, hogy a 
központi erőtelepet itt építsék fel.  

A telep eredetileg két darab, egyen ként 2500 – 2500 HP teljesítményű turbinagenerátor gép-

csoporttal létesült. Az elmúlt évben határozták el a telep bővítését. Felszerelésre kerül egy 
5850 HP turbógenerátor gép csoport, úgy hogy a telep teljesítőképessége ezáltal 10850 HP-

re emelkedik.  

A fejlesztett villamosenergia 50 mp-kénti periódusszámú, háromfázisú váltakozó áram 10 KV 

névleges feszültséggel.   

A villanytelep létesítésekor elsősorban a saját bányaműveket látta el villamos energiával. Az 

idők folyamán azután 22 községet és 17 nagyobb fogyasztói – köztük a Részvénytársaság Vil-
lamossági és Közlekedési Vállalatok Részére – a Trust Miskolc – bánrévei távvezetéke és az 
állami szénbányászat mucsonyi és ormospusztai üzemét is – ellátta elektromos árammal.  
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1931-ben épült Hevesvármegye egy részének villamosenergiával való ellátására a Barcika és 
Eger közötti mintegy 95 kilométer hosszú 30 KV feszültségű távvezeték, mely Miskolc határá-
ban húzódik végig.  

A barcikai villanytelep energiatermelése 1924-ben 4,745.059 KWóra, míg 1938-ban 

10,242,840 KWóra volt. A barcikai villanytelep együtt működik a Diósgyőri M. kir. Állami 
Vas- Acél- és Gépgyár erőtelepével és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vízválasztói erőtelepé-
vel. A Borsodi Szénbányák Rt. királdi bányájából kerül elő a legjobb borsodi szén, melynek 

hivatalosan megállapított kalóriája 4209. A sajószentpéteri és rudolftelepi kőszénbányák – 

utóbbi Disznóshorvát mellett – a magyar Ruhr-vidéknek legnagyobb kultúrájú, legszebben 
kiépített bányatelepei.‖31

 

 

„ Adományok a kormányzóné nyomorenyhítő akciójára  

A kormányzóné nyomorenyhítő mozgalmára október 16-ától 25-éig a következő na-

gyobb adományok érkeztek:  

… Természetben adakozott: … Borsodi Szénbányák Rt. 1000 métermázsa szén. Magyar Álta-

lános Kőszénbánya Rt. 3000 métermázsa brikett…‖32
 

 

„ Újabb adományok a városi főispán által irányított segélyakcióra 

A városi főispáni hivatal közli, hogy a Horthy Miklósné Főméltóságú Asszony miskolci 
segélyakciójának keretén belül… 

Egyben közli a főispánt hivatal, hogy újabban az alábbi természetbeni és pénzbeli adományok 
érkeztek be. 

A m. kir. állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Igazgatósága 100 tonna rostált aknaszén, Mánik 
Sándor Szénbánya Vállalata 200 q szén, Borsodi Szénbányák 200 q darabos szén, 
Északmagyarországi Kőszénbánya Rt. 100 q kockaszén, Diósgyőri Szénbánya Rt. 50 q 
szén…‖33

 

 

„ A Borsodi Szénbányák Részvénytársasága gróf Csáky Adorjánt, Mandelló Viktort, 
Stefániái Richárdot és dr. Berczeli Harryt hívta meg igazgatósági tagjaiul. Ugyanekkor Tóry 
Gergely, Farkas Ferenc és Tömöry Kálmán igazgatósági tagsága a vállalatnál megszűnt.‖34

 

 

A MÁK Rt beszámolójából: 

 

                                              
31

 Magyar Jövő, 1939. október-december (21. évfolyam, 224-297. szám)1939-12-24 / 292. szám 
32

 Magyar Nemzet, 1939. október (2. évfolyam, 224-248. szám)1939-10-28 / 246. szám 
33

 Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1939. december (48. évfolyam, 273-297. szám)1939-12-17 / 286. szám 
34

 Magyar Nemzet, 1939. december (2. évfolyam, 273-296. szám)1939-12-20 / 288. szám 
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„1939-ben a társulat széntermelése 25 millió métermázsa, a Borsodi Szénbányák Rt. 
pedig még külön 3 millió métermázsát hozott felszínre. A tatabányai központi villamos erőmű 
egy 22 000 LE teljesítményű gőzturbina egységgel gyarapodott.‖35

 

 

A gazdasági válság következtében harmincas évek közepétől a jobboldali radikális nézeteket 
valló politikai erők térnyerése volt tapasztalható. A nemzetiszocialista nyilas szélsőjobb a po-

litikai hatalom megszerzése érdekében demagóg szólamokat hangoztatva megszerezte a sze-

gényebb néprétegek támogatását. Tatabányán is felfokozott erővel jelentek meg a párt agitá-
torai. Hogy milyen eredményt értek el néhány esztendő alatt, azt az 1939-es parlamenti vá-
lasztásokon kapott szavazatok számai jelzik országosan és Tatabányán is. Az 1939-es parla-

menti választásokat a bal és jobboldali pártok képviselőinek törekvései szerint megváltoztatott 
választási törvény alapján rendezték meg, titkos szavazással döntöttek a választók a pártok 
támogatásáról. A választások nyertese a demagóg jelszavakat hangoztató és nemzetiszocialis-

ta eszmeiségü nyilas párt volt, amely az 1935-ös választási eredményeihez képest országosan 
négyszer annyi szavazatot kapott. A tatabányai választókerületben a nyilas párt a listás szava-

zatok 44,5 %-át, az előző választások győztese, a Magyar Élet Pártja 46,4 % és a Független 
Kisgazdapárt 9%-át érte el. A szociáldemokrata párt egyéni képviselőjelöltjére leadott szava-

zatok aránya 11,7 %, amely jelzi a bányászszakszervezet és a szakszervezet baloldali vonzó-
dású híveinek jelenlétét. 

A MÁK Rt alkalmazásában számos zsidó származású foglalkoztatott volt. (A kimutatá-
sok szerint a központi igazgatóság létszáma 136 fő volt, akik közül 71 fő, azaz 52,2 % volt 

zsidónak tekintendő. Az 1938 évi XV. tc. az „első zsidótörvény‖ végrehajtásaként előbb csak 
a zsidónak minősülő alkalmazottak számarányát és a javadalmazásukat kellett csökkenteni. 
Egy-két amúgy is esedékes nyugdíjazás, és néhány kisebb intézkedés ezt a kérdést még meg-

oldotta, rövidesen azonban újabb szigorító rendelkezések következtek.  

A részvénytársaság vezetősége igyekezett mindent megtenni, hogy vitéz Vida Jenő örökös 
felsőházi tagnak, a vállalat igazgatóságban és végrehajtó bizottságban betöltött mandátumai 

fennmaradhassanak, 1941. augusztus 11-én azonban 
mégis lemondásra kényszerült.  

 

Rehling Konrád  

 

Vizer Vilmos
36

 

 

 

A MÁK Rt. élére Vizer Vilmos és Rehling Konrád tatabányai bányaigazgató került. Mindket-

ten praktizáltak Borsodban, Rehling Konrád Királdon volt bányaigazgató, Vizer Vilmos pedig 

Sajószentpéteren! 

                                              
35

 Sárközi Zoltán, Kiss Gyula, Török Mária: Magyar Általános Kőszénbánya Rt. és vállalatai I.: Repertórium 
(Levéltári leltárak 40. Budapest, 1967) 
36

 1905-1909 között működött Sajószentpéteren és a fejtésgépesítési kísérletek, majd a technológia meghonosítá-
sa is (réselőgépek) az ő irányítása alatt mentek végbe. Nem véletlen, hogy a MÁK Rt-nél aztán a bányaműszaki 
osztályt vezette. 
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Néhány gondolat a bányászok bérezéséről és keresetéről, mert ezzel kapcsolatosan jó néhány-

szor kerül majd még sor „bérmozgalmakra‖, sztrájkokra. 

Néhány szénterületre vonatkozó táblázat37
 

 

 

 

„… abból 5–8 tagból álló családjuk részére még elegendő kenyeret sem tudnak besze-

rezni... hetenként 3 műszakot dolgoznak, egy-egy műszakban 1,80–2,39 pengőig megy fel a 
keresetük, úgyhogy ez az összeg a legszerényebb megélhetésre a legnagyobb takarékosság 
mellett sem elegendő…"38

 

 

Az 1930-as évek végén és a 40-es évek elején Somsályon (Ózdvidék), RIMA) 1,70 és 
2,60–2,80 pengős keresetek voltak a vájároknak. A segédvájárok, csillések ennek a 90…70 

%-át kapták. 

Ez bizony nagyon szerény bér volt! A napi bérek alapján ez sokszor a havi 70-80 pengőt érte 
csak el, jó esetben a 120-at! Nem véletlen, hogy számos megmozdulás és baj lett ebből! Így 

nem lehetett családot eltartani, főleg nem bányavidéken. Itt nem volt divat az „egyke‖, mint a 

faluban, hogy a földet ne kelljen szétaprózni! A nagyobb, sokgyermekes családok a jellemzők, 
ráadásul sok helyen az idős szülőket is el kell tartani valamilyen szinten… 

Majd az 1940-es nagy bányász sztrájkról is fogunk írni. Itt még a sztrájk letörésére küldött 
karhatalom magas rangú parancsnokai is elismerték a bérhelyzet lehetetlenségét, amikor 

szembesültek a tényekkel.  

Majd 1940 szeptemberénél bemutatjuk a kormányrendelet alapján előírt borsodi minimális 
bányászati béreket is, amik még így sem lettek valami különlegesek! 

 

1939. év, Borsodi Szénbányák Rt. 

                                              
37

 Molnár Pál – Szomszéd Imre: Nógrád megye története III. 1919–1944 (Salgótarján, 1970) Nógrád megye az 
1929—1933-as gazdasági világválság és a második világháború előkészítésének időszakában (1929—1938) 
38

 A kisterenyei főjegyző jelentésében 
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„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerks-A.-G… 

Jegyezve a bpesti tőzsdén. Árfolyam 1933–1938 végén P: 0, 5, 10, 18, 16.50, 7'75. 
Termelés: 1935-ben 2,003.704 q, 1936-ban 2,028.295 q, 1937-ben 2,481.956 q. 1938-ban 

2,647.475 q. ELNÖK: Simon Izidor. ALELNÖKÖK: Vida Jenő és br. Radvánszky Albert. 
IGAZGATŐSÁGI TAGOK: dr. Berczeli Harry, gr. Csáky Adorján, Gábor Bertalan, dr. 
Geöcze Bertalan, Mandelló Viktor, Rehling Konrád, Stefániai Richárd, Tóry Gergely, Vizer 

Vilmos. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: Faragó Ármin (elnök), Fenyő András, dr. Labancz Béla. 
Szentey Ödön, Szepesházy Ágoston,

39
 dr. Varga Lajos. Igazgató: Mandelló Viktor. Helyettes 

igazgatók: dr. Herczegh József, Orlay György, Stefániai Richárd. Cégjegyzők: Rozinek Art-

hur, Schulczer József, Turóczi Sándor. Bányavezetők: Ronkay Ferenc h. bányaigazgató (Sajó-
szentpéter, Tavy Géza bányafőfelügyelő Királd). Üzemvezető: Vitányi József (gépészeti főfe-

lügyelő, Barcika). A céget jegyzi: két ig. tag, vagy egy, egy cég jegyzővel. Mód. alapsz.: 1936 
márc. 21. Közi.: hív. lap. XXYIII. közgy.: 1939 márc. 27.  

Vagyon 1938 dec. 31.: Bányabirtok 1,955.111. Ingatlanok, berendezések és leltárak 
4,356.880. Anyagok leltára: üzemanyag, bányafa- és élelemtári készletek 405.940. Pénztári 
készletek: a) pénzkészletek 28.036, b) értékpapírok 96.926, c) idegen letétek és óvadékok 
19.588. Adósok: bankbetétek, szénadósok és egyéb künnlevőségek 3,230.284. Teher: Rész-

vénytőke 1,600.000. Tőketartalék 1,081.892. Értékcsökk. tartalék 1,315.000. Ált. tartalékalap 
367.000. Rendkívüli tartalék 24.000. Hitelezők 4,757.021. Beruházási hozzájárulás 492.195. 
Függő bérek 40.190. Osztalékok 1.325. Idegen letétek 19.588. Munkásjóléti alap 54.679. 
Munkásüdülési alap 172.635. Nyereség 167.240. összesen P: 10,092.765.  

Eredményszámla 1938 dec. 31. Tartozik: Igazgatási és egyéb üzleti költségek 216.047. Adók, 
illetékek és egyéb közterhek 139.719. Szociális szolgáltatások 180.396. Nyereség 167.240. 
Követel: Nyereség- áthozat 2.814. Bányák és villamosenergia fejlesztőtelep bruttó bevételei 
3,498.114,, le üzemi kiadásokért 2,797.525 = 700.588. összesen P: 703.402.‖40

 

 

A MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt bányái minden eddigi termelési eredményüket 
meghaladják az 1939. évben.  

 

„… az 1939. üzletévről beszámoló jelentését. Ez az évi jelentés az év történetére vetett 
rövid visszapillantás után, a széntermelésnek további 17 %-os emelkedéséről számol be. A 
MÁK vezetése alatt álló Borsodi Szénbányák Rt. termelését is beszámítva, az 1939. évi terme-

lés meghaladta a 28 millió métermázsát és eszel minden korábbi év termelését túlszárnyalta. 
A jelentés megelégedéssel mutat rá arra, hogy a társulat bányáinak teljesítménye rugalmasan 
alkalmazkodott a kereslethez és ezzel az ország széntermelésében más helyen beállott kiesések 
pótlásához is hozzájárult. A termelésnek ily csúcsteljesítményei a vállalatra nézve áldozatok-

kal és kockázatának fokozásával járnak. A termelés rekorderedményei nem jártak az anyagi 

                                              
39

 Névmagyarosítás előtt Elszner Ágoston  
40

 Nagy Magyar Compass 63/2. (1939)Iparos-részvénytársulatok 
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eredmény hasonló emelkedésével, amiben része volt az egyre növekvő személyzeti és szociális 

terheknek, a bányafa, valamint egyéb üzemanyagok nagymérvű drágulásának stb…‖41
 

 

A MÁK Rt 17 %-os termelési növekedése úgy jött létre, hogy ebben a Borsodi Szénbányák Rt 
bányái a saját számaikhoz mérve 22 %-os növekedést értek el! Ez mennyiségben természete-

sen csak kisebb része a MÁK Rt összes termelésének, viszont a borsodi termeléshez képest 
jelentős a fejlődés! 

Országosan az 1939. évben, üzemben volt 77 barnaszénbánya összesen 9,52 millió tonna 

szenet termelt, amely 14,6 %-kal meghaladta az előző évi össztermelést. Feketeszénből 1,11 

millió tonna termelés történt.42
 

Összesen 10 625 000 tonna volt a széntermelés.
43

 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1939 2 310 805 

 

1940. év. 

 

Láttuk az előzőekből, hogy amikor „működik‖ a magyar gazdaság akkor a szénből 
mindig hiány van. Ezekben az években most aztán már soha sincs elég! A gazdaság – tekin-

tettel a hadiipari megrendelésekre is – „pörög‖.  

Ezekben az években az időjárás is sok gondot okoz, kemény telek vannak!44
 

 

 

                                              
41

 Esti Ujság, 1940. május (5. évfolyam, 99-122. szám)1940-05-01 / 99. szám 
42

 Statisztikai Évkönyv – 1939.C) Statisztikai Évkönyv IV. Közgazdasági élet B) Bányászat és kohászat 
43

 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 76. évfolyam (1942) 31-32. szám Zsoldos László: A magyar-

országi hőenergiagazdálkodás jelene és jövője 
44

 Országos Meteorológiai Szolgálat  
https://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=76 

https://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=76
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A borsodi vidékre is egy jellemző hír az év tavaszából. 

 

„ Fokozni akarják széntermelésüket a szénbányák.  

Az ipar állandóan fokozódó szénszükséglete következtében a nagy bányavállalatok 
részben meglévő üzemeik termelésének emelésével, részben új élőfordulások feltárásával, va-

lamint régebben leállított üzemek újbóli üzembehelyezésével akarják fokozni termelésüket. így 
pl. a magyar Ruhr- vidéken, azaz a borsodi szénmedencében 8 kisebb bányát akarnak ismét 
üzembehelyezni, amelyeknek a napi termelése egyedül 150 vagónra becsülhető. Két nagy bá-
nyavállalat termelési programját napi 200 vagonnal akarja bővíteni. A tárgyalások és a ter-

vek még nem fejlődtek annyira, hogy azokról részletesebb tájékoztatást közöljünk, mihelyt 
azonban ez módunkban lesz, a részletekre is vissza fogunk térni.‖45

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE)
46

 is foglalkozik a „szén-

pazarlás‖ ügyével, az 1940. március 9-i választmányi ülésén. 

                                              
45

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1940 (73. évfolyam, 1-24. szám)1940-03-15 / 6. szám 
46

 Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) a hazai bánya- és kohómérnökök szakmai 
szervezete, az MTESZ (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége) tagja. Kiadja a Bányászati 
Lapok, a Kohászati Lapok és a Kőolaj és Földgáz című szakmai folyóiratokat. Az egyesület öt szakosztályban és 
az egyetemi osztályban végzi szakmai munkáját. Az OMBKE múltja Selmecbányáig nyúlik vissza. Selmecbá-
nyán 1735-ben létesült a Bergschule, a későbbi Bergakademie, a Habsburg Birodalom számára szakembereket 
képző bányászati-kohászati akadémia. Az 1868-as alapítású Bányászati és Kohászati Lapok című szakfolyóirat 
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„… Utána Hibbey-Hosztyák Albert47
 ismertette javaslatát a hazai széngazdálkodás 

körül tapasztalható pazarlásról.48
  

A kérdéshez elsőnek György Albert, majd Alliquander Ödön szólt hozzá. Utóbbi bejelentette, 
hogy a széngazdálkodási bizottságban már ugyancsak felvetették e kérdést. Pfaff Gusztáv a 
porszemnek brikettezéséhez szükséges szurokról s újabban felmerült szurokproblémákról 
szólt, dr. Quirin Leó49

 pedig kohászati, közelebbről a gázgenerátorok szempontjából világítot-

ta meg a kérdést. Megállapítása szerint a kazántüzeléseknél és általában a nagy üzemeknél a 
szénportüzelés meg van oldva. A hibák főleg a háztartási tüzelésnél tapasztalhatók. Dr. Bán 
Imre a kérdéssel kapcsolatban megemlíti, hogy az új házadótörvény értelmében az épületek-

nek a fűtése csak magyar szénnel lesz lehetséges, ezért e kérdéshez illetve ennek megoldásá-
hoz e rendelet talán előnyösen fog hozzájárulni, ami föltételezné a borsodi szénmedencében 
termelt aprószén központi gyűjtését…‖50

 

 

„ Simon Izidor József ügyvéd, kir. tanácsos, a Borsodi Szénbányák elnöke, a MÁK 
igazgatósági tagja, április 16-án, 88 éves korában, elhunyt‖51

 

 

„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerks-A.-G… 

                                                                                                                                             

lapjain többen (Kerpely Antal, Borbély Lajos, Farbaky István) szorgalmazták önálló szakmai egyesület alakítá-
sát. Erre az 1885-ben megrendezett országos bányászati, kohászati és földtani kiállításon – bár tárgyaltak róla – 

még nem került sor, de Selmecen már működött a tanárok és a diákok által alapított Selmeci Magyar Olvasó 
Társaság. 1887-től Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesület. Végül 1892-ben – a Bányászati és Erdé-
szeti Akadémiai új épületének felavatásakor – megszületett az országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-

sület, gyakorlatilag az Irodalompártoló Egyesületből. Első elnöke Teleki Géza gróf, ügyvezető alelnöke Sóltz 
Vilmos, titkára Cséti Ottó volt. Az alapítás idején az egyesület taglétszáma 582 volt. 1894-ben Péch Antal javas-

latára bevezették a Jó szerencsét! köszöntést, amit máig használnak a bányászok és a kohászok. Az egyesület 
1896-ban rendezte első nagy kongresszusát (Országos Bányászati és Geológus Kongresszus), ahol egyben hatá-
roztak arról is, hogy az egyesület átteszi a székhelyét Budapestre, ami végül 1903-ban valósult meg. 
47

 Hibbey – Hosztyák Albert jeles bányamérnök, aki itt Borsodban is maradandót alkotott! (1881. ápr. 7. 
Liptómegye Hibbe község - 1959. június 28. Miskolc)  Lőcsén tanul az állami Főreáliskolában. 1901-1904. 

években a selmecbányai „Bányászati és Erdészeti Akadémia” hallgatója, ahol bányamérnöki szakon tanul és 
1906. okt. 17-én államvizsgázik. 1904. szept. 12-én lép állami szolgálatba a „Selmecbánya-i Bányaigazgatóság”-

hoz tartozó „Szélakna-i Bányahivatal” kötelékébe tartozó, drótkötélgyárban mérnökgyakornoki minőségben. 
1905. febr. 1-től szept. végéig a Selmecbánya-i Akadémia, ábrázoló geometriai tanszékén tanársegéd. 1905. okt. 
1-én lép az „Állami Vas- Acél és Gépgyárak” szolgálatába és pedig a „Diósgyőri Vas és Acélgyár” bányaüzeme-

iben, a hol az alábbi állomásokon 1939. szept. 30-ig, nyugdíjba vonulásáig, majd 1939. okt. 1-től 1945. novem-

berig szerződéses viszonyban teljesített szolgálatot. Pereces Újaknán, Ormospusztán, Baross-aknán… dolgozik. 
A Múcsony község birtokhatára alatti szénelőfordulás kivizsgálását is elvégzi, mennyiségi, minőségi meghatáro-

zásokkal és ezek alapján a szénjognak Diósgyőr-vasgyár részére való megszerzésében is nagy szerepe van. Ezu-

tán majd a széntermelésben is kimagasló szerepet betöltő, s időközben „Alberttelep” nevet nyert bányaüzem 
terveinek elkészítését és ezek alapján a kivitelezést is ő végzi. Ormospusztán és Alberttelepen mint közvetlen 
felelős üzemvezető 1909-től 1928-ig, azaz 19 éven át működik. Neve elválaszthatatlan a borsodi szénbányászat-

tól. 
48

 Itt elsősorban a legapróbb frakciókról van szó és a szénporról. Ez a szénbányászatot a további évtizedekben is 
végigkíséri. Számos próbálkozás történt a nagyobb, darabosabb frakciók termelésére és a szénaprózódás csök-

kentésére. Mindez több-kevesebb sikerrel… 
49

 Quirin Leó Lipót (Leopold Quirin (Dillingen, Német Császárság, 1878. március 25. – Budapest, 1943. október 
16.) vaskohómérnök, politikus, országgyűlési képviselő, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű vezérigazgatója, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, a Budapesti Mérnöki Kamara alelnöke. 
50

 Bányászati és Kohászati Lapok, 1940 (73. évfolyam, 1-24. szám)1940-04-15 / 8. szám 
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 Ujság, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)1940-04-18 / 87. szám 
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A MÁK érdekeltsége. Bányatelepek: Királdon, Sajószentpéteren, Rudolftelepen, 

Sajókazincon. Villamostelep: Barcikán. Exportál barnaszenet Szlovákiába… 

Jegyezve a budapesti tőzsdén. Árfolyam 1934–1939 végén P: 5, 10, 18, 16.50, 7.75, 8.50, 

Termelés: 1936-ban 2,028.295 q, 1937-ben 2.481.956 q. 1938-ban 2,647.475 q, 1939-ben 

3.134.273 q. ELNÖK: Betöltetlen. ALELNÖKÖK: Vida Jenő és br. Radvánszky Albert. 
IGAZGATÓSÁGI TAGOK: dr. Berczeli Harry, gr. Csáky Adorján. Gábor Bertalan, dr. 
Geöcze Bertalan, Mandello Viktor, Rehling Konrád, Stefániai Richárd, Vizer Vilmos. FELÜ-
GYELŐBIZOTTSÁG: Faragó Ármin (elnök), dr. Labancz Béla. Szentey Ödön, Szepesházy 
Ágoston, dr. Varga Lajos. Igazgató: Mandelló Viktor. Helyettes igazgatók: dr. Herczegh Jó-
zsef, Orlay György, Cégjegyzők: Rozinek Arthur, Schulczer József, Turóczi Sándor, dr. Fehér 
Gyürgy. Bányavezetők: Ronkay Ferenc h. bányaigazgató (Sajószentpéter), Tavy Géza 
bányafőfelügyelő (Királd). Üzemvezető: Vitányi József (gépészeti főfelügyelő, Barcika). A 
céget jegyzi: két ig. tag, vagy egy, egy cégjegyzővel. Mód. alapsz.: 1936 márc. 21. Közi.: hiv. 
lap. XXIX. közgy.: 1940 ápr. 3.  

Vagyon 1939 dec. 31.: Bányabirtok 1,955.111. Ingatlanok, berendezések és leltárak 
4,771.440. Anyagok leltára: üzemanyag, bányafa- és élelemtári készletek 530.228. Pénztári 
készletek: a) pénzkészletek 28.839, b) értékpapírok 239.108, c) idegen letétek és óvadékok 
22.282. Adósok: bankbetétek, szénadósok és egyéb künnlevőségek 3,716.768. Teher: Rész-

vénytőke 1,600.000. Tőketartalék 1,081.892. Értékcsökk. tartalék 1,465.000. Ált. tartalékalap 
370.000. Rendkívüli tartalék 24.000. Elektromos vezetékek háramlási tart. 11.222. Hitelezők 
5,845.385. Beruházási hozzájárulás 388.728. Függő bérek 42.787. Fel nem vett osztalékok 
1.322. Idegen letétek 22.282. Munkásjóléti alap 54.679. Munkásüdülési alap 172.635. Nyere-

ség 183.844. Összesen P: 11,263.776.  

Eredményszámla 1939 dec. 31. Tartozik: Igazgatási és egyéb üzleti költségek 224.341. Adók, 
illetékek és egyéb közterhek 128.101. Szociális szolgáltatások 252.882. Nyereség 183.844. 
Követel: Nyereségáthozat 3.018. Bányák és villamosenergia fejlesztőtelep bruttó bevételei 
4,214.709, le üzemi kiadásokért 3,428.559 = 786.150. Összesen P: 789.168.‖52

 

 

„ Két új bányatelep kiaknázását kezdi meg a Borsodi Szén 

Már jelentettük, hogy a Borsodi Szénbányák RT. jelentős bővítési tervekkel foglalko-

zik. A részleteket most kidolgozták és ennek eredményeképpen, mint értesülünk, az eddigi négy 
telep helyett hat telepen aknáz majd ki szenet a Borsodi.  

Királdon, Sajószentpéteren, Sajókazán és Rudolf-telepen voltak eddig bányái a Borsodinak. 
Rövidesen megkezdi a kiaknázást a tökszögi bányában, s ugyancsak aknát nyit Velezden. Ez a 

két új bánya jelentősen fokozza majd a Borsodi Szén kapacitását, úgyhogy ennek a vállalatnak 
a jövőben nagyobb szerepe lesz a magyar szénszükséglet ellátásában.‖53
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 Nagy Magyar Compass 64/2. (1940) Iparos-részvénytársulatok 
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 Magyar Közgazdaság, 1940 (10. évfolyam, 1-47. szám)1940-06-27 / 26. szám 
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Némi magyarázat az előzőekhez. A Borsodi Szénbányák Rt a királdi (Tökszög), a sajóvelezdi, 
– de igazából ez a putnoki bánya lesz majd –, hajt végre nagyobb szabású bányanyitást és 
fejlesztést.  

Ezen túl azonban a korábbi, sajószentpéteri Erzsébet bánya szomszédságában, a terület gaz-

daságosabb és jobb leművelésére hajtott Erzsébet I. lajtősaknát is elkezdi majd tovább építeni. 
Ezt korábban már elkezdték, de a szénigények csökkenése miatt abbahagyták. 

Amint írtuk az országunk terület- és népességgyarapodása a szénigényeket is alaposan átírta. 
Ráadásul az addigi viszonyok alapos átrendeződése is kívánatos lenne, nemcsak a kisebb bá-
nyák vonatkozásában. 

 

 „ Borsodi szénmedence  

A sajóvölgyi és a hozzá közeleső szénbányák hosszú évtizeden át az ország legszegé-
nyebb vállalkozásai közé tartoztak. Ezt a helyzetet a szénrétegek vékonysága, a termelés és 
szállítás aránylag magasabb költsége, a vidék fogyasztó közönségének szegénysége idézte elő. 
Nem utolsó sorban a szén kalóriaértéke is.  

1939-ben változott a helyzet azzal, hogy a visszatért Felvidék és Kárpátalja ipari és háztartási 
szénszükségletét a legközelebbi borsodi bányákból vásárolja, de a megnagyobbodott vasúti 
hálózat forgalma következtében a MÁV is innen rendelte meg újabb szénszükségletét. Tehát 
nagyobb piac, megnagyobbodott fogyasztó közönséggel, olcsóbb szállítási költségekkel na-

gyobb hasznot és nagyobb termelési lehetőséget teremtett a bányavállalatok számára.  

Ez eddig rendben volna, ha ugyanilyen mértékben rendeződött volna a munkaidő, javult volna 
a bányamunkások munkabére és enyhült volna a bányamunkásokkal való bánásmód. Amíg 
tehát a helyzet egyrészt kedvezően alakult, másrészt teljesen az maradt, ami volt: tűrhetetlen. 
Ezekről a tűrhetetlen állapotokról érkeznek a Szövetségbe szomorú hangú panaszos levelek és 
tőlünk várnak segítséget sorsuk javulására. A NMK hangos propagandát csinál a borsodi 
bányásznyomorúságból, ahelyett, hogy rábírná a vele szimpatizáló bányavállalatok igazgatóit 
a munkabérek emelésére. A munkások helyes utat követnek akkor, amikor Szövetségünket is-

merik el az egyetlen szervezetnek, amely a múltban szép eredményeket hozott a bányászoknak 
szervezettségük és lelkesedésük révén. A Szövetség üzeni: mindent elkövet az általános mun-

kásviszonyok megjavítása érdekében, de eredmény csak akkor lesz, ha a bányamunkásság is 
ismét szervezetten tér vissza a Szövetségbe…‖54

 

 

Az 1940-es esztendőben aztán a fokozott széntermelés, a bányászati viszonyok, a bérezések 
lehetetlen dolgai egy országos méretű bányász sztrájkhoz vezetnek! Erről a MÁK Rt 1930-

1945. évekkel foglalkozó fejezetben részletesen is írunk. 

A sztrájk bizonyos béremelésekkel, pótlékozásokkal, élelmiszerekkel… lecsillapul és nem 
utolsó sorban a hadseregnek, mint karhatalomnak az igénybe vételével! 
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„ Miniszteri rendelet bányamunkások legkisebb munkabérének megállapítása tárgyá-
ban. A B. K.  

1940. szeptember 19-én megjelent 212. száma közli a m. kir. iparügyi miniszternek 
43.126/1940. V. Ip. M. számú rendeletét a borsodi szénmedence szénbányáiban foglalkozta-

tott bányamunkások legkisebb bérének megállapítása tárgyában. A rendelet a kihirdetést kö-
vető nyolcadik napon lép hatályba.‖55

 

 

A rendelet lényegét táblázatba foglaltuk. 

 

Szakmai besorolás 

Az átlagos  
vájárkereset 

(5,20 P százaléka) 

Napibér 

 8 órás műszakra 

pengőben 

Szakmányban dolgozó vájár meddő- és szénmunkahelyen 100 5,20 

Szakmányban dolgozó vájár fenntartási munkánál 90 4,70 

Szakmányban dolgozó segédvájár meddő- és szénmunkahelyen   

a) 1–300 műszakig  80 4,16 

b) 300 műszakon felül 90 4,70 

Szakmányban dolgozó segédvájár fenntartási munkánál   

a) 1–300 műszakig  72 3,75 

b) 301–600 műszakig 80 4,16 

Szakmányban dolgozó csillés meddő- és szénmunkahelyen   

a) 1–300 műszakig  60 3,12 

b) 300 műszakon felül 70 3,64 

c) 600 műszakon felül 80 4,16 

Szakmányban dolgozó csillés fenntartási munkánál   

a) 1–300 műszakig  54 2,81 

b) 300 műszakon felül 63 3,28 

  72 3,75 

 

„… Az egyénenként fizetendő legkisebb napibér nem lehet kevesebb, mint az átlagbér 
80 %-a (vájár 4.16, illetőleg 3.76, segédvájár 3.33–3.76, illetőleg 3.00–3.33, csillés 2.50–
2.91, 3.33, illetőleg 2.25–2.62, 3.00) feltéve, ha az egyén teljesítménye eléri az akna előző évi 
átlagteljesítményének 80 %-át.  

A legkisebb egyéni munkabért ki kell fizetni azonban akkor is, ha a munkavállalókon kívül eső 
oknál fogva nem éri el a teljesítmény az előző évnek 80 %-át.    

  

Szakmai besorolás 

Napibér 

 8 órás műszakra 

pengőben 

Napibérben dolgozó (urasági) vájár 4,40 

Napibérben dolgozó (urasági) segédvájár 3,60 

Napibérben dolgozó (urasági) csillés 2,80 

Aknacsatlós   

az első két évben 3,20 

a harmadik évtől 3,40 

Szintes szállító, betoló, fékes, sikló- és ereszkecsatlósok  

az első két évben 2,60 

a harmadik évtől 2,70 

a negyedik évben 2,80 

az ötödik évtől 2,90 

Vitla és motorkezelő  

az első két évben 2,80 

a harmadik és negyedik évben 2,90 

az ötödik évtől 3,00 
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Vonatkísérő  

az első két évben 2,00 

a harmadik évtől 2,10 

a negyedik évben 2,20 

az ötödik évtől 2,40 

Kocsis  

az első évben 2,30 

a második évben 2,40 

a harmadik évtől 2,50 

Iparos  

az első két évben 3,00 

a harmadik és negyedik évben 3,40 

az ötödik évtől 3,70 

Mozdonyvezető  

az első két évben 3,00 

a harmadik évtől 3,40 

a negyedik évben 3,50 

az ötödik évtől 3,60 

 

Külszíni munkánál 

Szakmai besorolás 

Napibér 

 8 órás műszakra 

pengőben 

18 éven felüli munkásnő. és 16–18 év közötti ifjú-  
munkás  

az első évben 1,40 

a második évben 1,50 

a harmadik évtől 1,60 

Férfi napszámos  

az első évben 2,20 

a második évben 2,30 

a harmadik évtől 2,40 

Betanult napszámos (gépápoló, kondenzátortisztító, kenő külszíni motorkezelő,  
fűrészkezelő, anyagkiadó, pályafenntartó előmunkás, lámpakezelő,  
osztályozói szénkezelő stb.) 

 

az első két évben 2,30 

a harmadik és negyedik évben 2,40 

az ötödik évben 2,50 

a hatodik évtől 2,60 

Ipari szakmunkás  

az első két évben 2,80 

a harmadik és negyedik évben 3,00 

az ötödik és hatodik évben 3,20 

a hetedik évtől 3,50 

Kazánfűtő  

az első két évben 2,80 

a harmadik évtől 3,00 

Segédkazánfűtő  

az első két évben 2,40 

a harmadik évtől 2,60 

Szállítógépkezelő  

az első két évben 3,30 

a harmadik és negyedik évben 3,40 

az ötödik évben 3,60 

a hatodik évtől 3,80 

Mozdonyvezető  

az első két évben 3,00 

a harmadik és negyedik évben 3,20 

az ötödik évtől 3,30 

Aknacsatlós  

az első évben 2,60 

a második és harmadik évben 2,70 

a negyedik évtől 2,80 

Csilleszállító az aknából  

az első két évben 2,20 

a harmadik és negyedik évben 2,30 

az ötödik évtől 2,40 

Turbinagépész  

az első két évben 3,50 
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a harmadik és negyedik évben 3,90 

az ötödik évtől 4,40 

A műhelyben szerződtetett tanonc  

az első tanoncév 1,00 

a második tanoncév 1,20 

a harmadik tanoncév 1,40 

a negyedik tanoncév 1,60 

Telefonkezelő  

az első két évben 2,30 

a harmadik és negyedik évben 2,40 

az ötödik és hatodik évben 2,50 

a hetedik évtől 2,70 

Külszíni, tárószíni és vontató kocsis és sodronypályaőr  

az első két évben 2,70 

a harmadik és negyedik évben 2,80 

az ötödik évben 2,90 

a hatodik évtől 3,00 

Őr 2,80 

 

A bányavállalat köteles a megállapított legkisebb munkabéren felül a munkavállaló-
nak az eddig szokásos keretekben természetbenieket is szolgáltatni, mégpedig- ugyanolyan 

ellenérték ellenében, mint eddig, vagy azokat az eddig is szokásos összeggel megváltani. Őszi 
beszerzési és karácsonyi segély nem jár.  

A bányavállalatok a külszíni munkásokat az üzemek szolgálati szabályzatában megállapított 
munkaidő keretében foglalkoztathatják, a B. 1–15. pontokban említett munkavállalóknak 
azonban a napi nyolc órán túl teljesített munka után a napibér megfelelő hányadát és ennek 
legalább 25%-os pótlékát kötelesek megfizetni…‖56

 

 

1940 aztán újabb területi és népességi revíziót hozott hazánk számára. A második bé-
csi döntést 1940. augusztus 30-án hozta meg a Harmadik Birodalom és Olaszország a ma-

gyar–román területi vita ügyében.  

A döntést megelőzően nagyon kiéleződött a helyzet a két ország között, és a teljes magyar 
hadsereget is mozgósították. Korábban 
a Besszarábiát követelő Szovjetunió 
felajánlotta a közös fellépés lehetősé-
gét, ám ezzel a magyar kormány nem 
élt. A két fél elsődlegesen egy katonai 

konfliktusban gondolkodott, ám Néme-

tországnak nem állt érdekében ez, va-

lamint félt egy szovjet beavatkozástól, 
ezért avatkozott közbe. A tárgyalások 
1940. augusztus 29-én kezdődtek meg 
Joachim von Ribbentrop német és 
Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter 
döntőbíráskodásával Bécsben, és más-

napra mindkét kormány beleegyezését adta. 
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 Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 Rendeletek tára, 1940 Rendeletek573. A m. kir. iparügyi miniszter 
1940. évi 43.126. Ip. M. számú rendelete, a borsodi szénmedence szénbányáiban foglalkoztatott bányamunkások 
legkisebb munkabérének megállapításáról. 
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Ezután került sor a határozat kihirdetésére, amely Észak-Erdélyt Magyarországnak juttatta, 

így ismét az ország része lett 43 104 km², amelyen 2 millió 394 ezer ember élt, akiknek az 
1930-as román népszámlálás szerint 38 %-a, az 1941-es magyar népszámlálás szerint pedig 
53,6 %-a volt magyar nemzetiségű. A magyar csapatok a döntés értelmében szeptember 5-én 
lépték át a trianoni határokat, és kezdték meg a kijelölt határvonalig a területek birtokba véte-

lét. Ez nem volt atrocitásoktól mentes, több esetben is véres események követték a bevonu-

lást. 

1940-ben német nyomásra Románia további területi veszteségeket szenvedett el: át kellett 
adnia Besszarábiát a Szovjetuniónak, Dél-Dobrudzsát pedig Bulgáriának. Ezeket a döntéseket 
a győztes nagyhatalmak a világháború után is érvényesnek ismerték el. 

Az első, felvidéki területnyereséget eredményező bécsi döntéshez képest a második kevésbé 
volt igazságos, de ebben az erdélyi népesedési viszonyok is komoly szerepet játszottak, hiszen 
a romániai magyarság zöme – a Partium mellett – a Kárpátok délkeleti sarkában fekvő Szé-
kelyföldön élt.  

Komoly különbség volt az is, hogy míg a Csehszlovákia elleni revízió a müncheni konferencia 
függvénye volt – tehát ahhoz a britek és a franciák is áldásukat adták –, addig Észak-Erdély 

visszaszerzése a tengelyhatalmak nyomása révén valósult meg. Igaz, a jövőben ennek nem 
volt gyakorlati jelentősége, hiszen a világháború után a győztesek nem tettek különbséget a 
revíziós sikerek között. 

Magyarországon a második bécsi döntést természetesen kitörő örömmel fogadták, a közvé-
lemény azt igazságosnak és jogosnak ismerte el. A hatalmas revíziós siker ellenére ugyanak-

kor voltak elégedetlenkedő hangok is, és a Teleki-kormány sem adta fel a lehetőségét annak, 
hogy a későbbiekben Dél-Erdélyt is megpróbálja visszaszerezni; ennek tudható be, hogy a 
kormányzat sokáig meggátolta az új határokon kívül rekedt 200 000 fős magyar kisebbség 
repatriálását.  

Másfelől ugyanakkor Telekiéknek szembe kellett nézniük a bécsi döntés negatív következmé-
nyeivel is: Németország hamarosan „benyújtotta a számlát‖, azaz minden lehetőséget fel-

használt arra, hogy a nemzetiszocialista ideológia terjesztésének, a magyarországi német ki-

sebbségek védelmének, és a szomszédos államokkal fennálló érdekellentétek eszközeivel nö-
velhesse befolyását.  

 

Ez ismét új feladatokat és kötelezettségeket rótt a hazai szénbányászatra! Ráadásul az Észak-

Erdélyi részek kisebb és gyengébb gazdasági mutatókkal bírtak, mint a déli rész. Mind a gaz-

daságba, mind a közlekedésbe irdatlan pénzeket kellett szinte azonnal beinvesztálni. 

Ez újabb adókat, szinte kötelezően elvárt kötvények vásárlását és számtalan más módon való 
támogatási formát is indított. Erről a MÁK Rt fejezeteiben lehet bővebben olvasni. 

 

„ A Nemzeti Újság eddigi gyűjtése Erdélyért 31.888'94 pengő 

A Nemzeti Újság hűséges olvasótábora az „Erdélyért―-akció megindulása óta egyet-

len napot sem mulasztott el, hogy áldozatkészségének jeleként kisebb-nagyobb adományokkal 
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ne bizonyította volna hűséges ragaszkodását, amidőn felhívásunkra tömegesen jelentkezett. Az 
adakozók névsorának egyrészét már több alkalommal közreadtuk; az alábbi hatalmas névsor 
a legutóbbi közlés óta a felszaporodott adakozókat foglalja magában, jeléül annak, hogy so-

kat szenvedett erdélyi véreink érdekében kibocsátott kérésünk nem volt a pusztábba kiáltó 
szava!  

A Főméltóságú Asszony akciója javára előfizetőink újabb adományokat küldtek be a Nemzeti 
Újság útján s így gyűjtésünk összege: 31,888.94 pengőre emelkedett… 

A Borsodi Szénbányák rt. királdi bánya üzeménél alkalmazottak adománya Királd 507.83 
pengő…‖57

  

Az 1940. évben összesen 77 barnaszénbánya, és 8 feketeszénbánya volt üzemben, ahol kiter-

melés folyt.  

Ez évben 11 513 000 tonna széntermelés volt az országunkban. 

 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1940 ? 

 

 

1941. év. 

 

Ez az év már olyan lesz, hogy az országunk is belesodródik a világháború katonai 
eseményeibe. 

Jugoszláviával kezdődött, ahol a németek számára kedvezőtlen politikai puccs zajlott le. Ezért 
1941. április 6-án a németek, sajnos magyar területről is és a honvédség részvételével, meg-

támadták a már széteső Jugoszláviát. A magyar politika addig kivárt 1941. április 10-ig, amíg 
a horvátok bejelentették a függetlenséget, így a trianoni Jugoszlávia már nem létezett. Az 
országhoz visszatért a délvidék egy része. Ez mezőgazdasági, gazdag terület, viszont a szénel-

látást majd itt is biztosítani kell! 

Aztán a németek nekimentek a szovjeteknek is, 1941. június 22-én indulva. Máig vita-

tott kérdés, hogy ez egy, a szovjetek grandiózus, Európa ellen felvonult és támadásra csopor-

tosult seregei elleni, megelőző támadás volt-e? A seregeik, a tartalékok, az utánpótlási raktá-
rak elhelyezése min, mind erre utalnak… 

A máig tisztázatlan, Kassa elleni bombázás58
 után, amely 1941. június 26-án 13

08
 időpontban 

történt, hazánk június 27-én hadat üzent a Szovjetuniónak és innentől kezdve, időszakosan, 
majd később folyamatosan, tevékenyen részt is vett a keleti front harcaiban.  

                                              
57

 Nemzeti Ujság, 1940. november (22. évfolyam, 250-273. szám)1940-11-17 / 262. szám 
58

 A különféle elméletek, spekulációk, pártos elgondolások helyett, igen nagy a valószínűsége a szovjetek által 
történt támadásnak. Ennek egyszerű és legvalószínűbb magyarázata a navigációs hiba. Ajánlom a figyelembe B. 
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Tudjuk aztán, hogy ez hova vezetett és mi lett a következménye… 

 

Az is egyértelmű, hogy ezzel a hazai gazdaság is „hadiállapot‖ üzemmódra került. 
Kijelölték a stratégiai fontosságú bányákat, gyárakat, üzemeket, szállítási ágazatokat, ezek 

katonai parancsnokság alá kerültek, hadiüzemként és a rájuk vonatkozó törvények is ezek 
szerint alakultak. 

Amit írtunk az ország gyarapodásával kapcsolatosan azt bizony a napilapok nap, mint 
nap megerősítik. Kell a szén, nem is akármilyen mértékben! 

 

„… Az ország gyarapodásánál pedig most olyan területek kerültek vissza, amelyek te-

rületén nincsenek szénbányák. A visszatért területek szénnel való ellátása is elsőrendű feladat. 
A Felvidék és Erdély üzemei a volt csonka- magyarországi széntelepekből táplálkoznak. 
Ugyanekkor azonban a trianoni Magyarország területén lévő üzemek szénnel való ellátásért 
is fokozni kell, hiszen ezek az üzemek látják el termelvényeikkel a visszatért területek lakossá-
gát…‖59

 

 

Az év áprilisában a hatósági szénár ügyében is új rendelet születik. Ennek a bányászatra gya-

korolt hatásairól szintén írtunk már. 

 

„ Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 104.900/1941. Á. K. számú rendelete a 
hazai szénbányákban termelt és forgalomba hozott különböző szénfajták rögzített eladási ára-

ihoz felár engedélyezése tárgyában.  

A 4.110/1939. M. E. számú rendelettel módosított 2.220/1938. M. E. számú rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. 

A hazai bányaüzemekben terepeit és forgalombahozott szenek 1939. évi augusztus hó 26-án 
érvényben volt és a 8.300/1939. M. E. számú rendelettel rögzített eladási áraihoz a 2. §-ban 

foglaltak szerint felár számítható. 

2. §. 

Termelők által felszámítható árak (u. n. bányaár).  

(1) Az alább megnevezett egyes bányaüzemek által termelt és forgalombahozott különböző 
szénfajták és minőségek (osztályozások) rögzített eladási áraihoz a következő felárak számít-
hatók:  

                                                                                                                                             

Stenge Csaba hadtörténész, repüléstörténész előadását! „A magyar casus belli a második világháborúban: Kassa 
bombázása 1941. június 26-án‖. 
 https://www.youtube.com/results?search_query=b+stenge+csaba 
59

 Magyar Nemzet, 1941. március (4. évfolyam, 50-73. szám)1941-03-13 / 60. szám 

https://www.youtube.com/results?search_query=b+stenge+csaba
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1. a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. bányaüzemében termelt szeneknél az I. számú mellékletben 
meghatározott összegek;  

2. a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.,  

3. az Első Dunagőzhajózási Társaság magyarországi bányaüzemeiben, Pécs,  

4. a M. kir. Komlói Kőszénbánya,  

5. Zsocskó és Társa Móri Kőszénbánya Rt. (zárgondnokság alatt) bányaüzemeiben termelt 
szeneknél a II. számú mellékletben megbatározott összegek… 

(3) A borsodi szénvidék bányaüzemei a részükre 22.700/V–1940., illetve 25.500/V–1940. szám 
alatt engedélyezett és egyes esetekben külön kérelem alapján kiegészített, illetve módosított 
eladási árakhoz q-ként 15 fillér felárat számíthatnak. A felár figyelembevételével felszámítha-

tó legmagasabb bányaárakat a IV. számú melléklet tünteti fel.  

A IV. számú mellékletben meghatározott legmagasabb árak feladóállomáson vagonbarakva, 

szénadóval és forgalmi adóváltsággal együtt értendők. Érvényben marad azonban a borsodi 
szénvidék széntermékeinek ármegállapítása tárgyában kiadott 25.500/V–1940. számú rende-

letemnek alábbi intézkedése is.  

1. Azoknál a bányáknál, amelyeknek közvetlen vasútállomása nincs és a vasútállomáshoz sem 
iparvágányuk, sem kisvasútjuk, sem kötélpályájuk nem vezet, tehát a szenet tengelyen kell 
kiszállítaniok az állomásra, az eladási árak helyt bánya, illetőleg amennyiben a bányának 
olyan kisvasútja van, amely vasútállomásra nem vezet ki, a kisvasút végállomáson számítha-

tók fel. Amennyiben ezek a bányák vasútállomáson vasúti kocsikba berakva adják el a szenet, 
a fuvarköltségek megtérítése címén a tényleges fuvarköltséget, de q-ként legfeljebb 15 fillért a 
megállapított árakhoz külön felszámíthatnak.  

2. Közvetlen fogyasztók részére, a bánya rakodótelepén kistételben történő eladásoknál, a 
fentiek szerint megállapított bányaáraknál 10 fillérrel magasabb kicsinybeni eladási ár szá-
mítható. Ez az ártöbblet csak akkor számítható fel, ha a vevő az árut a bányától tengelyen 
szállítja el és az eladott szén mennyisége egy tételben legfeljebb 15 q-t tesz ki. 

3. §. 

(1) Azok a bányavállalatok, amelyek, akár saját kezdeményezésükből, akár valamely illetékes 

hatóság felszólítására a széntermelés fokozása érdekében nagyobb, a szokásos évi mértéket 
meghaladó, beruházásokat és feltárásokat végeznek, ezirányban előterjesztett kérelmükre 
adott külön engedélyemmel q-ként további 3 fillér felárat számíthatnak.  

(2) A beruházási felár felszámítására az előző bekezdésben foglaltak szerint jogosított bánya- 

vállalatok kötelesek az így felszámított felárakból eredő bevételeiket egy éli bevételeiktől elkü-
lönítve nyilvántartani és kezelni. Azt, hogy a beruházási felárból elért bevételi összeg fel- 
használása rendeltetésének megfelelően történt-e„ a m. kir. iparügyi miniszter és az Árelle-

nőrzés Országos Kormánybiztosa bármikor felülvizsgálhatja.  

4. §. 

(1) A budapesti piacra eladott alább megnevezett háztartási szenek budapesti leadóállomási 
ára a 2. §-ban engedélyezett felárak figyelembevételével sem lehet magasabb a következőknél:  
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1. a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. bányaüzeméből származó :  

tatai darabos és kocka szén ...... 3.85 P/q… 

3. Borsodi Szénbányák Rt. bányaüzeméből származó:  

királdi darabos és kocka szén .... 3.05 P/q  

4. Berentei Kőszénbánya Vállalat (Mánik Sándor és Tsa.). Berente, bányászatából származó:  

berentei darabos és kocka szén . . 2.57 P/q  

(2) Az előző bekezdésben meghatározott árak budapesti leadóállomásokon vasúti kocsikban 
értendők, beleértve a szénadó és forgalmi adó- váltság, továbbá a feladóállomási költségek 
összegét is…‖60

 

  

„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerks-A.-G… 

A MÁK érdekeltsége. Bányatelepek: Királdon, Sajószentpéteren, Rudolftelepen, 

Sajókazincon. Villamostelep: Barcikán… 

Jegyezve a budapesti tőzsdén. Árfolyam 1935–1941 végén P: 10, 18, 16.50, 7.75, 8.50, 12.50. 

Termelés: 1937-ben 2,481.956 q. 1938-ban 2,647.475 q, 1939-ben 3.134.273 q. 1940-ben 

3,705.939 q. ELNÖK: Betöltetlen.61
 ALELNÖKÖK: Vizer Vilmos, és br. Radvánszky Albert. 

IGAZGATÓSÁGI TAGOK: dr. Berczeli Harry, gr. Csáky Adorján, dr. vitéz Fábry Dániel, 
Gábor Bertalan, dr. Geöcze Bertalan, Mandello Viktor, Rehling Konrád, Stefániai Richárd, 
Vida Jenő. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: Faragó Ármin (elnök), dr. Labancz Béla. Szentey 
Ödön, Szepesházy Ágoston, dr. Varga Lajos. Igazgató: Mandello Viktor. Helyettes igazgatók: 
dr. Herczegh József, Orlay György. Cégjegyzők: Rozinek Arthur, Schulczer József, dr. Fehér 
György. Bányavezetők: Ronkay Ferenc h. bányaigazgató (Sajószentpéter), Tavy Géza h. bá-
nyaigazgató (Királd). Üzemvezető: Zsille Lajos (főmérnök) Rudolftelep, Vitányi József (gépé-
szeti főfelügyelő, Barcika). A céget jegyzi: két ig. tag, vagy egy, egy cégjegyzővel. Mód. 
alapsz.; 1936 márc. 21. Közi.: hiv. lap. XXX. közgy.: 1941 márc. 31.‖62

 

 

1941-ben a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. bányáiban már a múlt évben jelentett emelke-

dő irányzat az október havi kb. kéthetes bányászsztrájk által megszakítva, az egész éven át az 
ország igényeinek megfelelően folytatódott, úgyhogy a vállalat széntermelése 1940. évben 2,7 

millió tonna fölé emelkedett. Hasonlóan emelkedett az e vállalat irányítása mellett dolgozó 
Borsodi Szénbányák Rt. széntermelése is. 

 

1941. évben a Borsodi Szénbányák Rt barcikai erőműve nyert el egy fontos hadi megrende-

lést, a köznyelvben csak „pingyom-tetői‖ honvédségi bázis villamos energia ellátására.63
 

                                              
60

 Budapesti Közlöny, 1941. április (75. évfolyam, 74-97. szám)1941-04-22 / 90. szám 
61

 Elérik a zsidótörvények a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt vezetőit és tisztviselőit is. 
62

 Nagy Magyar Compass 65/2. (1941)Iparos-részvénytársulatok 
63

 Ez a létesítmény az óta is megvan még. 1945 után a Néphadsereg használta, majd egy időben talán a Munkás-

őrség is. Ma már inkább az enyészeté… 
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„ A Borsodi Szénbányák Rt. részére engedélyokirat kiadása.  

M. kir. Iparügyi Miniszter. 44.788/XI. 1941. sz. Közlemény. A m. kir. Iparügyi Minisz-

ter az 1931: XVI. t. e. alapján a m. kir. Honvéd Légierők Bükkaranyos, Harsány és Kisgyőr 
községek közigazgatási területére kiterjedő raktártelep villamos energia- szükségletének ellá-
tására a Borsodi Szénbányák Rt. részére engedélyokiratot adott ki. Az engedély- okirat az 

engedélyesnek kizárólagossági jogot nem biztosít. Hatályosságának idő tartama a villamosmű 
első üzembehelyezésétől számítolt 40 év. Az engedélyes a községek közigazgatási területén 
villamos energia vezetésére jogosult. Az engedélyes köteles 380/220 V üzem feszültségű, há-
romfázisú, váltakozóáramú, 50 periódusú villamos energiát szolgáltatni. A villamosmű teljesí-
tőképessége első kiépítésében 10 kVA. Az engedélyes jogai és kötelezettségei tekintetében az 
1931. XVI. t. c., továbbá az ennek alapján kiadott rendeletek, valamint az engedélyokiratban 

foglaltak az irányadók. A villamos energia vezetésére szolgáló berendezéseket az állam a 
villamosmű első üzembehelyezésétől számított 3 év eltelte után s az ezt követő 5 évi időszakok 
bármelyikének végén megválthatja. Az említett berendezések az engedélyokirat hatályosságá-
nak lejártakor az államra háramlanak.  

Budapest, 1941. évi július hó 29-én. 

A miniszter rendeletéből:  

Pétery István s. k., miniszteri osztályfőnök.‖64
 

 

A következő „méltató‖ cikkben hírt kapunk a MÁK Rt és vállalatainál a zsidó vezetők és al-

kalmazottak elbocsátásáról és a „keresztény szellem‖ szárnyalásáról… Vannak benne túlzá-
sok, de realitások is. 

                                              
64

 Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1941 (40. évfolyam, 1-54. szám)1941-11-13 / 48. szám 
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„ Borsodi - Szénbányák Rt. 

Négy nagy szénbányát és egy centrálét foglal magába a Borsodi Szénbányák rt., amely 
a Magyar Általános Kőszénbánya rt. leányvállalata. Borsodi üzemei a sajószentpéteri, Ru-

dolf-telepi, sajószentpéteri Rudolf-telepi és királdi bányaüzemek, továbbá a barcikai elektro-

mos centrálé. Ezeken kívül bérli még a rt. a sajókazai Radvánszky-féle bányászatot.  

A négy bánya óriási mennyiségű szenet termel Borsod vármegye fogyasztó közönsége számá-
ra, valamennyi bányatelepről vagonsorok indulnak el naponta Miskolc felé, hogy a nagyváros 
szükségletét ellássák. Ugyanakkor a barcikai centrálé a miskolci tröszttel karöltve egész Bor-

sodot ellátja villanyvilágítással, az ózdi járást és Diósgyőrt kivéve, amelyeknek külön elekt-

romos berendezésük van.  

A Borsodi Szénbányák rt. többezer munkásnak ad mindennapi kenyeret. És ezt a kenyeret biz-

tosítja a mai nehéz körülmények között is. A közellátási nehézségek ellen jól felszerelte magát 
a Borsodi Szénbányák rt. A MÁK-kal együtt önellátásra rendezkedett be, sertéshizlalói van-

nak, úgy, hogy nemcsak élelmiszerrel, de zsírral is el tudja látni a hatalmas üzem, sokezer 
munkáscsaládját. Eddig nem is merült fel semmiféle panasz a közellátásra. A Borsodi Szén-

bányák rt. ellátja munkásait kifogástalanul.  

Amióta Vida Jenő és munkatársai távoztak a MÁK. éléről, azóta keresztény vezetés alá került 
a hatalmas üzem. Gazdaságpolitikáját keresztény alapon folytatja. És ez a politika sokkal 
szociálisabb, mint a régebbi volt. Ma Vizer Vilmos bányaügyi főtanácsos áll a MÁK. élén, míg 
a Borsodi Szénbányák rt. élén vitéz Fábry Dániel ny. altábornagynak jutott felelősségteljes 
vezetőszerep. A Borsodi Szénbányák rt. igazgatója Ronkay Ferenc országgyűlési képviselő, 
bányaügyi főtanácsos, aki, mint a kerület országgyűlési képviselője szívén viseli a hatalmas 

üzem valamennyi munkáscsaládjának szociális helyzetét. Nem kis mértékben köszönhető 
Ronkay Ferencnek, hogy közellátási szempontból épp a Borsodi Szénbányák rt. munkásai 
vannak ellátva messze vidéken a legjobban.  

A vállalat kulturális intézményéi ma már mintaképül szolgálnak. Gazdag tartalmú élelemtára-

ik és olvasótermek mellett higiénikus munkás- fürdők, minden kultúrigényt kielégítő kaszinók, 
előadótermek és nagyszerű sportpályák állnak a munkásság rendelkezésére. A Borsodi Szén-

bányák rt. külön leventeintézménye pedig ma már vármegyeszerte is nevet és elismerést vívott 
ki magának.  

A Borsodi Szénbányáik rt. fejlődési lehetőségekben is gazdag vállalata Borsod vármegye gaz-

dasági életének egyik leglényegesebb faktora a jelenben és még inkább az lesz a jövőben.‖65
 

 

„ Vállalati hírek.  

Fábry Dániel dr-t, a MÁK ügyvezető-igazgatóját, beválasztották a Borsodi Szénbá-
nyák Rt. igazgatóságába…‖66
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 Magyar Élet, 1941. december (3. évfolyam, 275-297. szám)1941-12-25 / 294. szám 
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 Vegyi Ipar és Kereskedelem, 1941 (3. évfolyam, 1-12. szám)1941. július / 7. szám 
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1941. évről a MÁK Rt közgyűlése a következőket állapította meg. Sajnálatos, hogy a terme-

lés, számok nélkül, csak általánosságban van említve egy szakmai lapban! 

 

„… A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette az igazgatóságnak az 1941. évről szóló 
beszámoló jelentését. Ez az évi jelentés a társulat üzletmenetére és általában a nemzetgazda-

sági viszonyokra befolyással bíró események rövid ismertetése után, a széntermelésnek továb-

bi emelkedéséről számol be.  

A társulat szénbányászata – beleszámítva a vezetése alatt álló Borsodi Szénbányák Részvény-

társasága termelését is – új csúcsteljesítményt ért el. Rámutat a jelentés azokra a nehézségek-

re, amelyeket a társulatnak a szén iránt jelentkező rendkívüli kereslet kielégítése folytán le 
kellett küzdenie. Az előző évi jelentésben már említett beruházási hozzájárulás esedékes rész-

lete címén az elmúlt évben a társulat kb. 5 1/2 millió pengőt fizetett ki. A Nemzeti Beruházási 
és Erdélyi Államkölcsönből annakidején jegyzett 36,040.000 pengő névértékű kötvényből az 
időközi visszavásárlások figyelembevételével ezen értékpapírok 33,724.832 pengővel szere-

pelnek a társulat zárszámadásaiban, míg az ezt terhelő banktartozás 26,178.857 pengőt tesz 
ki. Az úgynevezett Erdélyi Nyereménykölcsönből a társulat tisztviselői és munkásai hazafias-

ságuk és áldozatkészségük tanújeleként 500.000 pengő névértékű kötvényt jegyeztek, mely 
jegyzések összegét a társulat előlegezte alkalmazottai részére. E nyeremény- kölcsönből a 
társulat alkalmazottainak nyugdíjintézete további 500.000 pengőt, míg az érdekeltségi válla-

latok nyugdíjintézménye külön 150.000 pengő névértékű nyereménykötvényt jegyzett… 

A társulat munkásjóléti és kulturális tevékenységére jellemző, hogy az 1941. évben szociális 
és kulturális kiadásai több mint 7.5 millió pengőt tettek ki. A vállalat továbbra is fenntartotta 

szociális gondoskodását, így iskoláiban közel 7000 gyermek részesült teljesen ingyenes okta-

tásban, 110 gyengébb szervezetű munkásgyermek erdei iskolájában szanatóriumi gondozás-

ban és ellátásban, továbbá az erre rászoruló 130 munkásgyermek ingyen balatoni nyaralta-

tásban.  

Az érdekeltségi vállalatok közül a Borsodi Szénbányák Részvénytársasága széntermelése 7 %-

kal emelkedett, áramtermelése az előző év színvonalán mozgott. Az újonnan megnyitandó 
sajóvelezdi bánya feltárása és korszerű felszerelése folyamatban van…‖67

 

 

Emlékeztetőül!  

A putnoki bányászat az 1920-as években kezdődött, miután a Borsodi Szénbányák Rt részéről 
tisztázták a széntelepek fekvését. A Borsodi Szénbányák Rt. 1923. április 20-án kezdte el a 
putnoki (Velezd) lejtősakna kihajtását, majd 1926-ban a függőleges akna mélyítését. A gazda-

sági válság hatására a munkálatok abbamaradtak, csak 1941-ben kezdődtek el ismét. Az első 
csille szén majd 1943. május 3-án jött a felszínre. 1941-42-ben megépül a putnoki MÁV állo-

más közelében a vasúti rakodó és szénosztályozó, melyet „sodronykötélpálya‖ kötött össze a 
bányával. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1942 (75. évfolyam, 1-24. szám)1942-05-15 / 10. szám 
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1941-ben, 12 632 090 tonna széntermelése volt az országunknak.68
 

Év 

A borsodi szénmedence  
bányái 
(tonna) 

1941 1940. év  +  7 % 

 

 

1942. év. 

 

Az év elején a termelői szénárakat újra szabályozzák. Az árakat elemezve, az áremel-

kedés, még a hatósági árak ellenére is egyértelmű. 

Az év további része is újabb megpróbáltatások elé állítja hazánkat is.  

Az 1941. év a németeknek a keleti fronton nem úgy sikerült, ahogy azt remélték, sőt alapve-

tően elvárták! A már „megvert‖, „szétzilált‖, tartalékaitól megfosztott‖, „millió katonája 
fogságba esett‖ szovjet hadsereg egy része Moszkva alatt áll, 1941 októberében… A mindkét 
fél részéről óriási áldozatokat követelő összecsapások végül oda vezettek, hogy a németek 
1941 novemberére elfoglalták a balti országokat, Ukrajnát, körülzárták Leningrádot, elszige-

telték a Krím félszigetet … A németek döntésre akarják vinni a dolgokat. 1941. október 2-án 
megindítják a „Taifun-hadműveletet‖, amely hatására elérték Moszkva elővárosait is, „már 
látják a város egy részét‖… Innen aztán nem jutnak tovább! 

A szívós és kíméletlen orosz ellenállás69
 és a kilátástalan küzdelem a sárral kimerítette a né-

met csapatokat. A német hadvezetés leállította a Tájfun hadműveletet, és megkezdte a felké-
szülést a végső rohamra Moszkva ellen. A szovjetek kihasználták a lélegzetvételnyi időt, és 
szintén rendezték soraikat. Sőt, mivel bizonyossá vált, hogy Japán nem a Szovjetunió ellen 

indul meg ekkor ezért Sztálin engedélyezte, hogy a Távol-Keletről 30 kiváló, téli felszereléssel 
rendelkező hadosztályt átcsoportosítanak Moszkva védelmére.  

November közepére a korai fagyok újra járhatóvá tették az utakat, és mintegy 1500 páncélos 

támogatásával megindult a végsőnek szánt német támadás. Ismét sikerült több ponton áttörni 
a szovjet védelmet, és kemény harcok árán november végére északon elérték a Moszkva-

csatornát. A harapófogó másik szára délen eközben Tulát megkerülve közeledett Moszkva 

felé. December elején az időjárás azonban ismét közbeszólt. Beköszöntött az igazi orosz tél. 
A németek, bízva a gyors győzelemben, nem készültek fel a téli hadviselésre. Az éjszakán-

ként mínusz 40 C
o
 közeli hőmérséklet hatására rengeteg katona szenvedett fagyási sérülést, 

mások halálra fagytak, a fegyvereik pedig a nagy hidegtől egyszerűen tönkrementek. A júni-

usban oly félelmetes Wehrmacht decemberre már csak árnyéka volt önmagának. Hiába látták 
az első vonalban harcolók távcsövön keresztül a Kreml kupoláit, a hősies szovjet ellenállás-

nak és a hidegnek köszönhetően a teljesen elcsigázott németek az utolsó pár kilométert képte-

lenek voltak leküzdeni. 
                                              
68

 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 76. évfolyam (1942) 31-32. szám Zsoldos László: A magyar-

országi hőenergiagazdálkodás jelene és jövője 
69

 Mindkét félre egyaránt igaz volt. A szovjet katonák és a besorozott civilek, önkéntesek a németeken túl még 
Sztálin kíméletlen parancsaitól is szenvedtek… 
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A német támadás ugyan kifulladt, de a hadvezetésük a hírszerzés adataira támaszkodva ab-

ban a hitben élt, hogy a szovjetek sem képesek jelentős támadó hadmozdulatokra. Ez azonban 
óriási tévedés volt. December elejére az újonnan felállított és az Orosz Távol-Keletről átvezé-
nyelt hadosztályok csak a támadási parancsra vártak. Az ellentámadás december 5-én indult 
meg, és teljesen megdöbbentette a végletekig kimerült németeket. A támadás második napján 
Hitler megtiltotta a visszavonulást, és elrendelte, hogy a katonák egy talpalatnyi területet sem 
adhatnak fel. A fanatikus védekezés ellenére a friss és jól felszerelt szovjetek folyamatosan 
szorították vissza a sokszor még nyári ruhában harcoló németeket. Az év végére súlyos har-

cok árán a Vörös Hadsereg 100–250 km-re vetette vissza az ellenséget. A Wehrmacht renge-

teg katonáját vesztette el, ráadásul jelentős mennyiségű hadianyagot és a mozgásra képtelen 
járműveket is kénytelen volt hátrahagyni. Január elején az ellentámadás más szakaszokon is 
megindult, és a németeknek csak 1942 tavaszán sikerült stabilizálni a frontot… 

Nos, így ez az egész a német gondolkodást már alaposan átrendezte! Benyújtották a „szám-

lát‖ a bécsi döntésekért! Most már „erősen ragaszkodtak‖ a magyar részvételhez is, sőt a 
teljes magyar honvédséget követelték!!!. Ígértek mindent – a hazai katonai vezetésnek a ma-

gyar honvédség felszereléssel és kiképzéssel való hátrányos helyzetére való – vonakodása 
miatt. Később bebizonyosodott, hogy ezek jelentős része nem valósult meg… 

Így aztán német nyomásra a frontra készül, majd vonul a 2. magyar hadsereg,
70

 hogy a 

Szovjetunióban harcoljon a németek oldalán a román, az olasz, finn seregekkel együtt. 

Mivel a 2. magyar hadsereget az „egyenlő teherviselés‖ elve alapján állították fel, azaz az 
ország területeit egyenlően akarták a behívásokkal megterhelni és ráadásul a jobban kiképzett, 
fiatalabb korosztályokat – egy későbbi időkre való tartalékolás miatt – itthon szerették volna 
tartani. Így a vidékünkről is sokan és ráadásul az idősebb korosztályokból is nagyszámú behí-
vás történt. Annál is inkább, mivel a VII. miskolci hadtest is kivonult a frontra és ebben jelen-

tős számú miskolci, egri, gyöngyösi, losonci, balassagyarmati, salgótarjáni és rozsnyói alaku-

latok voltak. Így tehát a borsodi területekről is nagyszámú tartalékost hívtak be a kiegészítési 
körzeteknek megfelelően… 

A katonai vezetés tisztában volt a felszerelés problémáival, de azonban a német propagandá-
ban hittek és mindenki gyors német győzelemre, könnyű hadjáratra számított, illetve a szövet-

séges német hadvezetés ígéretet tett arra, hogy szükség esetén a hadsereget ellátja a legjobban 

hiányzó korszerű fegyverzettel. Ez utóbbira történtek is német erőfeszítések (pl. a leginkább 
hiányzó páncéltörő eszközök átadása), de ez sem valósult meg még a minimális szinten sem.  

Elsősorban szállítási problémák miatt a németek saját csapataik ellátását sem tudták kielégí-
tően megoldani, így érthető, hogy a szövetségesek támogatása és ellátása nagyrészt megoldat-

lan maradt… A németek, az új koncepciójuknak megfelelően,  minden erejükkel a déli irányra 
és Sztálingrádra mentek rá, ezért a vasutakat, az ellátást és minden erőt ide összpontosítottak. 
A mieink ellátása ennek megfelelően, enyhén szólva is, kritikus volt.   

                                              
70

 A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplő 
alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldték harcolni. A hadsereg 1943 január-

jában a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, veszteségeket szenvedett. Az orosz területe-

ken és a Don mentén vívott harcok 1942 nyarától a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoz-

nak.  



Sajószentpéter szénbányászata 20. 1938-1945. 

 

36 

1942. május végére értek ki az első magyar alakulatok és ezeket máris harcba vetették. Innen-

től kezdve megint elkezdődött az itthoniak rettegése a kintiekért, ami sajnos nem is lett alapta-

lan… A magyar alakulatok a Donhoz való – néha nem ritkán több száz kilométeres – gyalog-

menetek után, elkezdték az állásaik kiépítését és a több hónapos „hídfőcsatákat‖ a Don bizo-

nyos pontjain, a nyugati parton maradt szovjetekkel.  

A sereg már ezekben a csatákban is nagy veszteségeket szenvedett, de az igazi megpróbáltatá-
suk majd csak 1943. január 12-én jön el… 

 

Ezek után kanyarodjunk vissza a szénbányászathoz! 

 

„ A szénárak újabb szabály 

A Magyar Távirati Iroda jelenti:  

A hivatalos lap szombati száma közli a közellátásügyi miniszter rendeletét a hazai 
szénbányákban termelt különböző szénfajták legmagasabb termelői eladási árának meg álla-

pításáról.  

A rendelet szerint a hazai bányaüzemekben, kivéve a borsodi szénvidék bányaüzemeit, vala-

mint a visszafoglalt Délvidék területén levő bányaüzemeket, termelt különböző fajtájú és mi-

nőségű szeneknek az 1939. augusztus 26-án érvényben volt és a 8300/1939. M. E. sz. rende-

lettel rögzített termelői eladási árához (bányaárhoz) az ehhez a rendelethez csatolt mellékle-

tekben meghatározott felárak számíthatók hozzá.  

A visszacsatolt erdélyi és keleti területen az 1940. augusztus 23-án érvényben volt fogyasztási 
ár tekintetendő rögzített eladási árnak. A visszafoglalt délvidéki területen lévő bányaüzemek-

ből származó szén legmagasabb termelői árának a katonai közigazgatási hatóságok által rög-

zített árakat kell tekinteni. Ahol az évi mértéket meghaladó beruházásokat és feltárásokat vé-
geznek, ott a bányavállalatok a köz- ellátásügyi minisztertől métermázsánként külön 3 fillér 
beruházási felár engedélyezését kérhetik. A Budapest területére szóló rendeltetéssel eladott 

háztartási szénnek ára az engedélyezett felárak és járulékos költségek figyelembevételével sem 
lehet magasabb a következő áraknál:  

1. Magyar Általános Kőszénbánya Rt. bányaüzeméből származó tatai darabos és kockaszén 4 
pengő 40 fillér métermázsánként.  

2. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. bányaüzeméből származó dorogi darabos és kockaszén 4.40 
pengős métermázsánként, pálfalvai darabos és kockaszén 3.80 pengő métermázsánként, 
kisterenyeei darabos és kockaszén 3.00 pengős métermázsánként, mizserfai darabos és kocka-

szén 3.40 pengő métermázsánként.  

3. Borsodi Szénbányák Rt. bányaüzeméből származó királdi darabos és kockaszén 3.50 pengő 
métermázsánként.  

4. A berentei kőszénbánya vállalat, Mánik Sándor és társa, Berente bányaüzeméből származó 
berentei darabos és kockaszén 3 pengő métermázsánként.  
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A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.‖71
 

 

Az előbb leírtaknak súlyosan ellentmond a Bányászati és Kohászati Lapok híre. 

 

„ Az új szénárak.  

A B. K. febr. 7-én megjelent 30. száma közli a M. kir. Közellátásügyi minisztérium 
52.800/1942. K. M. számú rendeletét, a hazai szénbányákban termelt különféle szénfajták 
legmagasabb termelői eladási árának megállapítása tárgyában. A rendelet 2. §-a szerint a 

Borsodi Szénvidék bányaüzemeiben termelt különböző szenek eladási árát egy külön, IV. szá-
mú melléklet tünteti fel, amely összesen 31 borsodi szénbányára terjed ki. A M. Ált. Kőszén-

bánya szeneinek az árát a 6-ik §. közli. – A B. K. ugyanezen száma hozza a Közellátásügyi 
miniszter 54.000/1942. K. M. számú rendeletét a hazai szénfajták és brikettek, valamint a kül-

földről behozott szén és koksz kereskedelmi forgalmában felszámítható legmagasabb eladási 
ára, illetőleg haszonösszege megállapítása tárgyában. Eszerint az árak pl. a kiskereskedőnél, 
házhoz szállítva, a következők: tatai darabos és kocka, valamint dorogi darabos és kocka 7.25 
P, pálfalvai darabos és kocka 6.50, kisterenyei darabos és kocka 5.70, mizserfai darabos és 
kocka 6.10, királdi darabos és kocka 6.20, berentei darabos és kocka 5.70 P.‖72

 

 

Egyértelmű ismét, hogy fokozták termelésüket a hazai szénbányák. Az elmúlt évi hatalmas 
beruházások az idei széntermelésben már jelentkeznek. A beruházási program igyekszik az 
1943. és az ezt követő évek termelését előkészíteni és kielégíteni a többtermelés tekintetében 
támadható igényeket.  

Így van ez a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt területén is. Mezőbővítések, fejtési helyek 
előkészítése folyt – folyik és ez a termelésben is látszik! 

1942-re jellemző, hogy a Borsodi Szénbányák Rt. is növelte széntermelését, részben új feltá-
rások útján, melyek 1942-ben – egy még egészen érintetlen – szénmezőre is ki fognak terjed-

ni.  Az üzem fejlesztése érdekében jelentékeny tőkebefektetések történtek, annak ellenére, 
hogy a vállalat üzletmenete a terhek emelkedése és az árak alakulása folytán kevésbé volt 
kedvező. 

Mindezek mellett ismét említeni kell, hogy a barcikai erőmű kapcsán és a villamos energia-

termelés és eladás útján a Borsodi Szénbányák Rt bányái stabilak. Az előkészítés és a termelés 
azonban egyértelműen a vastagabb, jobban művelhető széntelepek irányába megy már. Ez 

lesz a Putnoki- sajóvelezdi szénterület és innen kezdődik majd Putnok több évtizedes bányá-
szata. 

A Borsodi Szénbányák Rt széntermelése tehát emelkedett, az emelkedés nem kicsi, 7 %, az 
áramtermelése az előző év színvonalán mozgott. „Csúcsra járt‖ a MÁK Rt termelése is. 
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Mindezek mellett óriási pénzösszegeket fizetnek be a különféle adókba, hozzájárulásokba: 5,5 

millió pengőt a beruházási adóba, Nemzeti Beruházási és Erdélyi Állam- kölcsönből még nem 
jött vissza 33,7 millió pengő, Erdélyi Nyereménykölcsönből 0,5 millió pengő van lekötve, 
0,65 millió pengő a nyugdíjalapba ment. 1,2 millió pengő a hadiárváknak, szociális- és kultu-

rális kiadások 7,5 millió pengő, 7000 bányászgyerek ingyenes iskoláztatása, Vöröskereszt 
0,25 millió pengő… 

Az újonnan megnyitandó sajóvelezdi bánya73
 feltárása és korszerű felszerelése folyamatban 

van. 

 

„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerks-A.-G… 

A MÁK érdekeltsége. Bányatelepek: Királdon, Sajószentpéteren, Rudolftelepen, Sajó-
kazán. Villamostelep: Barcikán… 

Jegyezve a budapesti tőzsdén. Árfolyam dec. 31. 1936:18, 1937:16.50, 1938:7.75 

1939:8.50,1940:12.50, 1941:37.50. ELNÖK: Vizer Vilmos ALELNÖKÖK: br. Radvánszky 
Albert, Rehling Konrád. IGAZGATÓSÁGI TAGOK: dr. Berczeli Harry, gr. Csáky Adorján, 
dr. vitéz Fábry Dániel, Gábor Bertalan, dr. Geöcz Bertalan, Mandello Viktor, Stefániai Ric-

hárd, Vida Jenő. FELÜGYELŐBIZ.: Faragó Ármin (elnök), dr. Labancz Béla. Szentey Ödön, 
Szepesházy; Ágoston, dr. Varga Lajos. Igazgató: Orlay György. Bányaigazgató: dr. Herczegh 
József, Cégjegyzők: Rozinek Arthur, Schulczer József, dr. Fehér György. Bánya, vezetők: 
Ronkay Ferenc h. bányaigazgató (Sajószentpéter), Tavy Géza h. bányaigazgató (Királd) 
Üzemvezető: Zsille Lajos (főmérnök) Rudolftelep, Vitányi József (gépészeti főfelügyelő, 
Barcika). A eéget jegyzi: két ig. tag, vagy egy, egy cégjegyzővel. Hód. alapsz.: 1936 márc. 21. 
Közi.: hiv.lap. XXXI. közgy.: 1942 április 20.‖74

 

 

„– A sajószentpéteri bányamunkások adománya a bajtársi szolgálatnak.  

Miskolcról jelentik: 

 Ronkay Ferenc bányaügyi főtanácsos, a sajószentpéteri kerület országgyűlési képvise-

lője levelet intézett vitéz Borbély-Maczky Emilnéhez, a miskolci kormánybiztosság bajtársi 
szolgálatának elnökéhez és bejelentette, hogy a borsodi szénbányák sajószentpéteri bánya-

munkásai a bajtársi szolgálat céljaira keresetük fél százalékát ajánlották fel. Ennek összege 
havonta körülbelül 400 pengő. A munkások ezzel az elhatározásukkal Kifejezésre juttatják: 
mennyire megnyugtató érzés a front katonái számára, hogy a bajtársi szolgálat itthonmaradt 
családjukról gondoskodik.‖75
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„ A sajószentpéteri Bajtársi Szolgálat e havi pénzbeli bevétele meghaladja a 307 pen-

gőt. Ezen összeg adományokból (vitéz Fekete és vitéz Székely 50 P, Balogh Erzsébet 2 P.) 
továbbá Kaszinó, Mozi előadások felülfizetéseiből, hadiárva alapból és a Borsodi Szénbányák 
Rt. tisztviselői, altiszti és munkásaitól fölajánlott fél százalékból gyűlt össze.‖76

 

 

„ Sajószentpéter, aug. 11.  

Nagyszabású levente céllövő verseny zajlott le Sajószentpéteren. A versenyen, amely a 
kora délelőtti óráktól a késő délutáni órákig tartott, a résztvevő községek leventéi részére igen 
szép eredményeket hozott. A verseny győztes leventéit hatvankét közszükségleti tárgyajándék-

kal díjazta a versenybizottság.  

Megjelent a nagyszabású versenyen vitéz nemes Hegedűs Zoltán ezredes, parancsőrtisztje, 

Girei László főhadnagy kíséretében, Ronkay Ferenc országgyűlési képviselő és a járás szá-
mos közéleti előkelősége is.  

A verseny részletes eredménye egyébként a következő:  

Egyéni versenyben: 1. Nádler Miklós Sajószentpéter község a) 232 egységgel, 2. Gór András 
Parasznya 227, 3. Szabó Lajos Sajószentpéter község a) 225, 4. Bulla Zoltán Sajószentpéter 
bánya a) 225, 5. Bulla Gusztáv77

 Sajószentpéter bánya a) 220, 6. Nádler Pál Sajószentpéter 
község 212, 7. Szeles Károly Sajószentpéter község 202, 8. Kocsis József Parasznya 139, 9. 

Durzó Jenő Borsodszentmárton 191, 10. Gardi István Sajószentpéter község 191. 11. Váragy 
Zoltán Kondó 191, 12. Sajókápolna 189, 13. Komlóssv Mihály Sajókápolna b) 198, 14. Poczik 
Ferenc Kondó 189.  

Csapatverseny. Pontlövésben: 1. Sajószentpéter község a) 531 egység, 2. Sajószentpéter kö-
zség bánya a) 512 egység, 3. Bélapátfalva a) 470.  

Gyorslövésben: 1. Sajószentpéter bánya a) 474 egységgel, 2. Sajószentpéter község a) 434, 3. 

Parasznya a) 413.  

Összesített pontversenyben: 1. Sajószentpéter bánya a) 986, 2. Sajószentpéter község a) 965, 
3. Parasznya a) 815.‖78

 

 

„ Sajószentpéteren a Bajtársi Szolgálat megalakulásától kezdve nagy lelkesedéssel 
dolgozott a harctéren küzdő honvédeinkért és az itthonhagyott hozzátartozóikért; Sorozatosan 

tesz jelentést vitéz Borbély Maczky Emilnének, a vármegyei Bajtársi Szolgálat elnöknőjének. 
Most újabb adományokról számolt be a sajószentpéteri bajtársi szolgálat, vitéz Fekete és vitéz 
Székely 25 pengőt. A Kaszinó Mozgó jegyszedői fizetésekből 264 pengő 76 fillért, a Borsodi 
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Szénbányák rt. tisztviselői, altisztjei és munkásai felajánlása a hadiárváknak 206 pengő 38 
fillér.  

A Ludnawölgyi Kőszénbánya csecsemőkelengyékre 100 pengőt adott a vármegyei bajtársi 
szolgálat részére.‖79

 

 

A Putnok – velezdi bányanyitás villamosenergia szükségletét természetesen saját erőből és 
beruházásból valósítják meg. 

Ebben az évben természetesen bővülnek a dél-borsodi villamos hálózatok is. Ily módon az 
Alsóábrány község közigazgatási területén a m. kir. Posta által létesített távkábel erősítő ál-

lomás villamos energiaszükségletének ellátása céljából a villamos energia vezetésére a Bor-

sodi Szénbányák Rt.-nak engedélyokiratot adtak ki. 

 

„ A m. kir. iparügyi miniszter az 1931 : XVI. törvénycikk alapján Putnok község köz-

igazgatási területén a Borsodi Szénbányák Rt. tulajdonában épülő szénosztályozó és szénra-

kodó- telepen felmerülő villamos energiaszükséglet ellátása céljából villamos energia vezeté-
sére a Borsodi Szénbányák Rt.-nak engedélyokiratot adott ki.  

Az engedélyokirat az engedélyesnek a villamos energia szolgáltatására vonatkozólag kizáró-
lagossági jogot nem biztosít. Hatályosságának időtartama 1960. évi december hó 31-ig ter-

jed. Az engedélyes Putnok és Sajóvelezd községek közigazgatási területén villamos energia 

vezetésére jogosult. Az engedélyes köteles 380/220 V üzemfeszültségű, háromfázisú, válta- 

kozóáramú, 50 periódusú villamos energiát szolgáltatni. A villamosmű teljesítőképessége első 
kiépítésben 200 kVA. Az engedélyes jogai és kötelességei tekintetében az 1931: XVI. törvény-

cikk. továbbá az ennek alapján kiadott rendeletek, valamint az engedélyokiratban foglaltak 
irányadók.  

A villamos energia vezetésére szolgáló berendezéseket az állam a villamosmű első 
üzembehelyezésétől számított 30 év eltelte után s az ezt követő öt évi időszakok bármelyikének 
végén megválthatja. Az említett berendezések az engedélyokirat hatályosságának lejártakor 
az államra háramlónak. (54.495/1942. XI. Ip. M. szám.‖80

 

 

A hazai szénbányászat már eddig is sokat emlegetett problémái is elemzésre kerülnek. 
Sok igazság van benne, de nem mindennel kell egyetértenünk… 

 

„… Éppen ez a körülmény intő ok arra, hogy a bányászatot nem szabad egy kalap alá 
vonni más iparral, hanem azt gazdasági vonatkozásban minden körülmények között különle-

ges elbírálásban kell részesíteni. A nagy tömegeket termelő bányászatot ugyanis az átvitt érte-

lemben vett nagy tehetetlenségi nyomaték jellemzi. Nehezen indul meg, de ha megindult, meg-

bízhatóan halad. Ha azonban külső hatásra lefékeződik, igen nagy külső erőre van újra szük-
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ség, hogy megint rendesen haladhasson. A bányászatban lekötött igen nagy tőkéket tehát nem 
lehet könnyen kivonni és kitolni, azok, röghöz vannak kötve, s éppen ezért saját érdekükben is 
mindig a hazai közgazdaság szolgálatában állnak annál is inkább, mert ma már a pénzügyi és 
üzleti vezetés is javarészt műszaki kezekben van.  

A hazai szénbányászat tehát eléggé fel volt készülve a termelés növelésére s azért a többter-

melés 1938-tól kezdve szépen meg is indult. A szépen meginduló többtermelésnek azonban a 
napi politika szélsőséges része vetett gáncsot a második évben, akárcsak az elmúlt világhábo-

rúban is. A szélsőséges politikusok hatalmi érdekéből rendezett munkabeszüntetések lényeges 
termeléskiesést okoztak. De még nagyobb baj az, hogy az addig kihozott elég jó munkahatály 
a munkabeszüntetések után erősen csökkent. Ezt a visszaesést pedig újból behozni alig lehet-

séges. A lefékezett gépezet felgyorsításához hiányzik a külső erő, hiszen minden munkatöbb-

letre irányuló törekvés beleütközik az élelmiszeradagolás sziklafalába. Sajnos szélsőséges 
politikusaink egyrésze még mindig nem látta be azt, hogy a napi politikát nem szabad bele-

vinni a gazdálkodásba, mert evvel csak inkább nagyobb, mint kisebb zökkenőket lehet okozni 
az egész ország ellátásában, de a célt, pláne ködbe vesző homályos célokat nem lehet vele 
elérni.  

Az ország nagyobbodásával visszakerült néhány szénbánya kicsi, termelésük nem fedezi a 
visszatért területek szénszükségletét sem. Tehát a visszatért területek szénellátása is régi szén-

bányáinkra háramlik. Ezek pedig már a gazdasági viszonyok által nem annyira megszabott, 
mint inkább megengedett teljesítőképességük határán dolgoznak.  

A szénbányák termelésének fokozása ugyanis három tényezőtől függ: a munkás, az élelem és 
az anyagtól.  

Ami a munkáskérdést illeti, nyilvánvaló, hogy beállítható szakmunkás nincs. Legfeljebb a lét-

számnak a mezőgazdasági munkásokból való idényszerű, téli szaporításáról lehet szó, ami 
főleg a salgótarjáni és borsodi szénmedencében már régóta szokásos is. Azonban ez a megol-

dás kezd bizonytalanná válni. Ugyanis a mezőgazdaság is többtermelésre, intenzívebb gaz-

dálkodásra törekszik. Ez pedig több munkával és a mezőgazdasági munkának az időben való 
kinyúlásával jár. Félő tehát, hogy a jövőben, télen a bányászat részére felszabaduló mezőgaz-

dasági munkások száma csökken.  

Marad tehát a másik mód, a szakmunkástörzsnek idegenből szerzett friss erőkkel való felhígí-
tása. De ezzel is óvatosan kell bánni s csak fiatalabb munkásokat szabad beállítani. A bánya-

munka ugyanis nehéz és veszélyes. Tehát végzéséhez állandó nehéz testi, fizikai munka mellett 
folytonos megfeszített figyelem is szükséges. Ehhez a kettős: állandó testi és szellemi tevé-
kenységhez pedig egy öregebb idegen munkás képtelen hozzászokni. Egy bányászattól idegen 
munkás több bajt okozhat a bányában, mint amennyit dolgozik. így bizony a felhígítással már 
a lehetőség határán járunk annál is inkább, mivel az új munkásokat a bányatelepen el kell 
helyezni. Ez pedig új építkezéseket tesz szükségessé, holott ismeretes, hogy az építkezéshez 
szükséges sokféle anyagnak beszerzése ma igen nehezen oldható meg. A jövőben talán még 
nehezebb lesz, hiszen a szénhiány miatt felmerült a téglagyárak leállításának gondolata is. S 
itt önkéntelenül eszembe jut egy 35 év előtti jelenet, amidőn is egy hétfőn reggel a főaknász 
létrán jött fel az aknán, hogy felelősségre vonja a gépészt, miért nem indul meg a szállítás. A 
gépész felelete az volt, nincs gőz, hanem adjon szenet, mindjárt szállít. Mire a főaknász: száz 
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csille szén is van az aknarakodón, csak húzza fel, lesz szén elég. Közben persze továbbra is 
szünetelt a termelés.  

A másik: az élelmezés. Közismert dolog, hogy a bányamunkás sokat és jól szeret enni. Ennek 
azonban ma némi akadályai vannak, bár meg kell állapítanunk, hogy bányamunkások fej-

adagja nagyobb és ellátása is jobb, mint más ipari munkásé, ami éppen a nagyobb fizikai 
munkakifejtés miatt indokolt is. A bányamunkásoknak a főbb élelmi cikkeikkel való ellátásra 
kisebb zökkenőktől eltekintve eddig elég simán ment.  

Azonban éppen az élelmiszer-forgalom merev korlátozottsága miatt a bányavállalatok nagy 
áldozatkészsége dacára is mind gyakrabban jelentkeznek zökkenők úgy a beszerzésnél, mint a 
beszerzési költségek elszámolásánál. Az élelmiszer- forgalmat szabályozó rendeletek ugyanis 
elég gyakran beleütköznek a gazdasági élet által megadott tényékbe. És az összeütközésnél 
vesztes mindig az ügy. Így a beszerzési lehetőségek kihasználása céljából nagyon is szükség 
lenne némi könnyítésre, különösen az elszámolásnál és a forgalom gyorsításánál.  

Erősen érezhető hiány, hogy ma a bányamunkások saját használatukra alig tudnak disznót 
tartani és hizlalni. Pedig a takarékossági szellem a legtöbb munkásnál ebben nyilatkozott 

meg. Itt önkéntelenül is felvetődik az eszme, vajjon nem lehetne-e a házinyúl tenyésztésének 
előmozdításával eredményeket elérni.  

Ma a bányász-asszonyok minden piacra kerülő szabad élelmet összevásárolnak s ennek dacá-
ra sem javul az ellátásuk. Oka az, hogy a bányászasszonyok a főzésben, a beosztásban és 
egyéb házias munkában elég gyengék. Tehát a meglevőt is rosszul osztják be s alig tudnak a 

rendelkezésre álló élelmiszerekből jó és laktató ételeket főzni. Itt sürgős segítségre volna 

szükség. És, ahogy a földmívelésügyi minisztérium rendszeresen tart fenn tanfolyamokat a 
házias kiképzésre, hasonló elvek szerint a bányatelepeken is lehetne ily tanfolyamokat rendez-

ni és az azokon való részvételt propagálni. Az eszme nem új, hiszen a házi ipari tanfolyamokat 
éppen a gazdasági válság idején a család keresetének növelése céljából sokfelé tartották a 
bányatelepen.  

A harmadik fájó kérdés az anyag. A hazai szénbányászatnak évente kereken 1/2 millió m3
 bá-

nyafára. 2/3 millió kg. robbantószerre és mintegy 10 millió pengő értékű egyébb anyagra van 

szüksége. Utóbbiban a vas játsza a főszerepet. Ugyanis a mai széntermelés kiadásához évente 
mintegy 10 km

2
 felületről kell lefejteni a szenet. Évenként tehát ugyanennyi területen kell új 

feltárásokat és elővájásokat végezni, még pedig rendszerint az aknáktól távolodva. Ez pedig 
azt jelenti, hogy minden nap mintegy 2 km vasútat kell fektetni…‖81

 

 

1942-re vonatkozik a MÁK Rt jelentése, sajnálatos módon itt már termelési adatok, fej-

lesztések, műszaki beszámolók nem léteznek… 

 

„… A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette az igazgatóságnak az 1942. évről szóló 
beszámoló jelentését. E jelentés szerint a termelés útjába tornyosuló nehézségek ellenére a 
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 Esztó Péter professzor: A magyar bányászat időszerű problémái. Bányászati és Kohászati Lapok, 1942 (75. 
évfolyam, 1-24. szám)1942-12-15 / 24. szám 
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társulatnak az elmúlt évben csaknem valamennyi termelési ágazatban, így elsősorban szénben 
és cementben sikerült termelését fokoznia, sőt a társulat fennállása óta a legmagasabb szintre 
emelni.  

A társulat munkásjóléti és kulturális tevékenységét továbbfejlesztette és ezirányú kiadásai 
immár több mint 11.5 millió pengőt értek el.  

Az érdekeltségi vállalatok közül a Borsodi Szénbányák Részvénytársasága széntermelése je-

lentékenyen emelkedett… 

A társulat érdekkörébe tartozó nagyszámú villamossági vállalat, melynek termelése és üzleti 
forgalma jelentékenyen emelkedett, általában kielégítő eredményt ért el…‖82

 

 

 

1943. év. 

 

Az év tragédiával indul, mert 1943. január 12-től a keleti fronton harcoló 2. magyar 

honvéd hadsereget elsöprő erejű szovjettámadás éri. A köztudatban sajnálatos módon ezzel 
kapcsolatosan számos téveszme kering. Az akkori tájékoztatás miatt a magyar lakosság sem 
tudott az eseményekről túl sokat és aztán még túl sokáig… 

Mindez természetesen nem 1943. január 12-én kezdődött! Súlyos és mélyre szántó előzmé-
nyei voltak.  

Mire a front északi szárnyán a 2. magyar hadseregre is sor került, addigra 1942. novembertől 
a front délebbi szárnyán, Sztálingrád körzetében a szovjetek már szétverték a román 3. és 4. 
hadseregeket. Sztálingrádban bekerítették a németeket. A 2. magyar hadsereg déli szomszéd-

ját a 8. olasz hadsereget is megtámadták, nagyjából teljesen szétzilálták és visszavonulásra 
kényszerítették. 

Ekkor jött el 1943. január 12-e és teljesedett be a 2. magyar hadsereg végzete, de nem úgy, 
ahogy azt bizonyos történészek és a szocialista történetírás előadta! Nem vonultak vissza fe-

jetlenül, sőt sokáig kitartottak. Igen, a fő csapásirányokban az ott levő csapataink napokon 
belül irtózatos veszteségeket szenvedtek, de a többi részeken nem, és nem is hátráltak fejetle-

nül, ahogy ezt egyesek elővezették. Csak megjegyzés, hogy sem a mieink, sem a németek, sem 

az egyéb szövetségesei nem voltak képesek kitartani!83
  

Bár milyen hihetetlen, a németek sem tartottak ki, bár ezt ők a saját bőrük és presztízsük men-

tése érdekében, a szövetséges magyar, román és olasz hadseregekre hárították. Mindezt sajná-
latos módon az ő elbizakodottságuk, a rossz helyzetmegítélésük, a hiányos hírszerzésük és a 
Sztálingrád elfoglalásába vetett konok és értelmetlen vezéri parancsaik és a hibás stratégiájuk 

okozta! 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1943 (76. évfolyam, 1-24. szám)1943-05-15 / 10. szám 
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 Akit érdekel a téma, azoknak ajánlom: Szabó Péter: Don-kanyar (1994); Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar 
hadseregre 1942-43. (1989); Becze Csaba (B. Stenge Csaba): „ A pokol tornácán”. (2006); Bártfai Szabó László: 
Az utolsó emberig, című könyveit. Ezen művek íróiból ketten, Lajtos Árpád százados és Bártfai Szabó László 
főhadnagy ott is voltak a doni harctéren és személyes emlékeik, irataik alapján nyilatkoztak meg! 
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Ezt követi a németek sztálingrádi totális veresége és embervesztesége, valamint a déli szovjet 
területek meghódítására tett hadművelet teljes kudarca. 

 

Amikor a következő hírt leírjuk az itthoniak még semmit sem tudtak a doni katasztrófáról. 

 

„ A Bajtársi Szolgálat sajószentpéteri csoportjának a napokban páratlan örömben volt 
része, amennyiben a Borsodi Szénbányák Rt. munkásainak gyermekei saját elhatározásukból 
és erejükből január 24-én, vasárnap este a munkás felolvasó teremben A hófehérke és a tör-

pék c. mesejátékot adták elő Pásztor Kálmán bányamunkás rendezésében. Előadásuk tiszta 
bevételét, 21 pengőt szolgálatunkhoz hozták el azzal, hogy továbbítsuk azt sebesült katonáink- 

hoz. Kérésüknek azonnal eleget tettünk és a pénzt vitéz Borbély Maczky Emilné központi el-

nöknőhöz küldtük be kérve annak illetékes helyre való juttatását.  

Példás volt az a lelkesedés és igyekezet, mellyel ezek a csöppnyi magyarok előadásuk sikerét 
elősegítették és biztató az a jövő, akinek ilyen gyermekei vannak.  

Szereplők: Pásztor Magduska, Szloboda Jucika, Domonkos Annuska, Tódor Jucika, Iván 
Irénke, Fejes Erzsike, Fejes Klárika, Gáll Lajos, Domonkos Tibor, Szloboda József, Takács 
József, Domonkos Ferenc, Lomonkos Jolika.‖84

 

 

„ SAJÓSZENTPÉTERI BAJTÁRSI SZOLGÁLAT KIMUTATTASA az április havi bevé-
telről: Szentpéteri Kaszinó, mozgó85

 előadásainak felülfizetése 71 P 56 f, Gyulai Ferenc 

kondói lakos adománya 5 P. Borsodi Szénbányák munkásai húsvéti mulatsága 107 P 60 f,. 

Borsodi Szénbányák rt, alkalmazottai felajánlott félszázalékos adománya 380 P 57 f. Szalay 
Béláné adománya 9 P 20 fillér.‖86

 

 

Putnok bánya (Velezdi akna) termelésbe lép. Az első csille szén 1943. május 3-án jött a fel-

színre. 1941-42-ben már megépült a putnoki MÁV állomás közelében a vasúti rakodó és szén-

osztályozó, melyet sodronykötélpálya kötött össze a bányával.87
  

 

„ Csoportbajnokságot nyert az edelényi levente labdarugó csapat.  

A VII. kerület 9-ik csoportjában a levente labdarugó bajnoki mérkőzések befejeződtek. 
A csoportbajnokságot az Edelényi Levente Egyesület csapata nyerte el. Az elmúlt vasárnap a 
Borsodi Szénbányák Rt. LE,88

 csapatával szemben 2:2 (1:0) eredményt ért el. A mérkőzést. 
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 Magyar Élet, 1943. január (5. évfolyam, 1-25. szám)1943-01-26 / 21. szám 
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 Mozi 
86

 Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1943. május (52. évfolyam, 97-122. szám)1943-05-09 / 104. szám 
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 A putnoki bányászat az 1920-as években kezdődött, miután a Borsodi Szénbányák Rt részéről tisztázták a 
széntelepek fekvését. A Borsodi Szénbányák Rt. 1923. április 20-án kezdte el a putnoki (Velezd) lejtősakna 
kihajtását, majd 1926-ban a függőleges akna mélyítését. A gazdasági válság hatására a munkálatok abbamarad-

tak, csak 1941-ben kezdődtek el ismét. 
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 A csapat neve akkor: Borsodi Szénbányák Rt Levente Egyesület 
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Sajószentpéteren játszották le. Góllövők: Bukóczky János és Stark Sándor, illetőleg Bulla 
Gusztáv és Schneck Vilmos. Az edelényi levente csapat most nagyban készül a hadtest selejte-

zőre.‖89
 

 

1943 nyara aztán megint a németek hihetetlen optimizmusa, a nagy kurszki támadás 

előkészítése, majd annak teljes kudarca… 1991-ig ez volt a háborúk legnagyobb páncélos 
ütközete, ahol nagyjából 6000 harckocsit és önjáró löveget vetettek be összesen!  A csata so-

rán a szovjet fél a német veszteségek többszörösét szenvedte el, de Adolf Hitler a céljait elérni 
nem képes német támadást megállította a támadás 9. napján.90

  

Német veszteség: 360-400 páncélos harcjármű, a Dél Hadseregcsoport 20 000, a Közép 10 

000 katonát vesztett. A szovjet veszteségek a mai napig nem ismertek, általában 500 és 900 
közé teszik az elvesztett harckocsik számát és 250 000-re az elesett katonákét. Taktikailag a 

szovjetek sokkal nagyobb veszteséget szenvedtek el, de a stratégiai győzelem az övék lett: 
ezután a Wehrmacht a kezdeményezést többé már nem tudta átvenni a keleti fronton.  

Innentől már csak folyamatosan védekeztek és hátráltak a szovjetek elől… 

 

„ Adományok nyugtázása… 

 A Bajtársi Szolgálat sajószentpéteri csoportjának 1943. évi augusztus havi bevételei-

ről: Kaszinó Mozgó előadásainak felülfizetése 72.54 P, Borsodi Szénbányák Rt-nél befolyt 
bírság pénzekből borsodi bánya hadbavonultjainak hozzátartozói felsegélyezésére 400 P, 
Borsodi Szénbányák Rt alkalmazottai fél százalékos adománya 427.47 P…‖91

 

 

„ BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. Borsoder Kohlenbergwerke-A.-G… 

A MÁK érdekeltsége. Bányatelepek: Királdon, Velezden,92
 Sajószentpéteren, Rudolfte-

lepen, Sajókazán. – Villamostelep: Barrcikán 

Jegyezve a budapesti tőzsdén. Árfolyam dec. 31. P: 1931:16.50, 1938:7.75, 1939:8.50, 
1949:12.50, 1941:31.59, 1942:36.50. ELNÖK: dr. Vizer Vilmos ALELNÖKÖK: br. 
Radvánszky Albert, Rehling Komád. IGAZGATÓSÁGI TAGOK: dr. Berczeli Harry, gr. Csáky 
Adorján, dr. vitéz Fábry Dániel, dr. Geőcze. Bertalan, Mandello Victor, Stefániai Bichárd, 
Vida Jenő. FELÜGYEŐBIZOTTSÁG: dr. Labanc Béla, Szentey Ödön, Szepesházy Ágoston, 
dr. Varga Lajos. Igazgató: Orlay György. Bányaigazgató: dr. Herczegh József, Cégjegyzék: 
Rozinek Arthur, Schulczcr József, dr. Fehér György. Bányavezetők: Ronkay Ferenc bánya-

igazgató (Sajószentpéter), Tavy Géza h. bányaigazgató (Királd). Üzemvezető: Zsille Lajos 

főmérnök (Rudolftelep,) Vitányi József gépészeti főfelügyelő, (Barcika). A céget jegyzi; két ig. 
tag, vagy egy, egy- cégjegyzővel. Közi.: hív.lap. XXVII. közgy.: 1943 április 28.‖93
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 Magyar Élet, 1943. május (5. évfolyam, 97-122. szám)1943-05-22 / 115. szám 
90

 1943. július 9-én a szövetségesek partra szálltak Szicíliában!  
91

 Magyar Élet, 1943. szeptember (5. évfolyam, 197-221. szám)1943-09-07 / 202. szám 
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 Ez később a bánya megnyitása után Putnok Bánya lesz. 
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 Nagy Magyar Compass 67/2. (1943)Bánya- és kohóvállalatok 



Sajószentpéter szénbányászata 20. 1938-1945. 

 

46 

Ez évben a Borsodi Szénbányák Rt. részvénytőkéjét 1 600 000 P-ről 3 200 000 P-re emelte.
94

 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. üzemeinek széntermelése néhány százalékkal vissza-

esett. Más termelvényéknél, így a cementnél, kalciumkarbidnál és alumíniumnál a termelés 
további fokozását sikerült elérni. A Borsodi Szénbányák Rt. termelése is némileg visszaesett, 
az elmúlt üzletévben befejezett új feltárások azonban reményt nyújtanak a termelés fokozásá-
ra. 

 

1944. év 

 

„A m. kir. iparügyi miniszter az 1931:XVI. törvénycikk álapján az 
Északmagyarországi Kőszénbánya Rt. alacskai bányatelepén felmerülő villamos energiaszük-

séglet ellátására a Borsodi Szénbányák Rt. részére engedély- okiratot adott ki.  

Az engedélyokirat az engedélyesnek kizárólagossági jogot nem biztosit. Hatályosságának idő-
tartama a villamosmű első üzembehelyezésétől számított 10 év. Az engedélyes Sajószentpéter 
és Alacska községek közigazgatási területén villamos energia vezetésére jogosult. Az engedé-
lyes köteles 10 kV üzemfeszültségű, háromfázisú váltakozóáramú, 50 periódusú villamos 

energiát vezetni. A villamosmű teljesítőképessége első kiépítésben 200 kVA. Az engedélyes 
jogai és kötelezettségei tekintetében az 1931:XVI. törvénycikk, továbbá az ennek alapján ki-

adott rendeletek, valamint az engedélyokiratban foglaltak az irányadók. (62.769/ 1943. XI. Ip. 

M. szám.)  

A m. kir. iparügyi miniszter az 1931:XVI. törvénycikk alapján a Felsőmagyarországi 
Kőszénbánya kft. Sajóivánka község területén lévő bányatelepén felmerülő villamos energia- 

szükséglet ellátására a Borsodi Szénbányák r. t. részére engedélyokiratot adott ki.  

Az engedélyokirat az engedélyesnek kizárólagossági jogot nem biztosit. Hatályosságának idő-
tartama a villamosmű első üzembehelyezésétől számított 10 év. Az engedélyes a község köz-

igazgatási területén villamos energia vezetésére jogosult. Az engedélyes köteles 10 kV üzem-

feszültségű, háromfázisú váltakozóáramú, 50 periódusú villamos energiát vezetni. A 
villamosmű teljesítőképessége első kiépítésben 26 kVA. Az engedélyes jogai és kötelezettségei 
tekintetében az 1931: XVI. tc., továbbá az ennek alapján kiadott rendeletek, valamint az en-

gedélyokiratban foglaltak az irányadók. (64.385/1943. XI. Ip. M. szám.)‖95
 

 

1944-re a keleti front hadi helyzete alapjaiban megváltozott. A németek és a velük szövetséges 
csapatok folyamatosan hátráltak, a szovjetek előrenyomultak. A mérhetetlen anyagi, emberi 
tartalékaikat az USA hadi, járműipari, élelmiszer, ruházati szállításai csak még inkább fokoz-

ták.  

Hazánk 1944. márciusi német megszállása után a politika, a közigazgatás, és minden egyéb 
már német irányítás alatt van!  
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 Mai ér éken ez mintegy 212,8 millió Ft, illetve 425,6 millió Ft.  
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 Budapesti Közlöny, 1944. március (78. évfolyam, 49-73. szám)1944-03-02 / 50. szám 
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Sajnálatos módon el is kezdődik a zsidók végzetes üldözése… Erről a róluk szóló fejezetben 
részletesen írunk, mert Sajószentpéteren egy jelentős közösségük volt. Először a vidéki zsidó-
ságot akarják eltüntetni, Horthy Miklós nagyjából csak a budapestiek megmentését tudja elér-

ni. 

1944. áprilistól elkezdődik hazánk szisztematikus bombázása a szövetségesek részéről. Nap-

pal az amerikai 15. légihadsereg, immáron olasz repülőterekről, Foggia környékéről támadja 
az iparai, közlekedési, de akár civil célpontokat is… Innen gond nélkül elérik az országunk 
teljes területét, de azon túl is egészen a dél-lengyel területekig. Iszonyatos túlerőben – több 
száz bombázó a kötelékekben, több száz vadászgép védelme alatt – bombázza a magyar cél-

pontokat is. 

Éjjel a britek, a RAF teszi ugyanezt szintén olasz repülőterekről, szerencsére sokkal, kisebb 
erőkkel, mint az amerikaiak. A britek inkább a németekkel foglalkoznak, otthoni bázisaikról 
rombolják a német városokat, Sir Arthur Harris légi főmarsall („Bomber Harris‖). Porrá ége-

tik többek között Hamburg, és Drezda
96

 városokat is.  

Mindezt megtetézik a „Frantik Joe‖-val, azaz amerikai gépek olasz repülőtereikről felszállva 
bombázzák a magyar – román célpontokat, aztán leszállnak a nekik készített szovjet repülőte-

reken. Itt néhány nap alatt újra felszerelik a gépeiket és a visszarepüléskor is rombolnak! 
Nincs ám „üresjárat‖… 

A román kiugrás után, 1944. augusztus végére hazánk területét is elérte a háború… A mi had-

seregeink a Kárpátokat védték és ezeket a védvonalakat – minden híreszteléssel és 
heroizálással ellentétben – a szovjetek nem tudták áttörni. A Kárpátok hágóin át támadtak, de 
eredménytelenül. Itt viszont a mérhetetlen túlerejű páncélos alakulataik és tüzérségük nem 

érvényesült. A románok kiválása miatt a németek e térségben megint gigantikus veszteségeket 
szenvednek, hadifogság, személyi, anyagi veszteségek, pánikszerű visszavonulások soroza-

ta… 
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 Hamburg bombázása, avagy a „Gomora-hadművelet” egy olyan szőnyegbombázás-sorozat volt, amelyet 1943. 

július 26. és augusztus 3. között a brit RAF és kisebb részben az amerikai 8. légihadsereg hajtott végre. A 
legdrámaibb epizód a július 28-ai volt, amikor a keletkezett tűzvihar (Feuersturm) tízezrek halálát és hatalmas 
anyagi károkat okozott. Nem kevesebb, mint 42 600 polgárukat elveszítették (70 %-uk szén-monoxid-mérgezés, 
15 %-uk a tűzvihar, 15 %-uk a robbanások és épületösszeomlás áldozata lett), 2000 eltűnt és 37 000 sebesült, az 
eredetileg 700 000-es lakosságból a túlélő hajlék nélkül maradtak százezrei vidékre vagy máshova költöztek a 
városból. 5300 gyár és raktár, három olajfinomító, 45 középület, nyolc hajóépítő üzem, 12 híd és 175 570 tonna, 
hajózási anyag elpusztult. 277 000 ház és lakás dőlt romba, sok ipari üzem mellett 24 kórház, 277 iskola, 58 
templom, Számos történelmi épület semmisült meg, köztük a 650 000 kötetes városi könyvtár. 
Drezda bombázása a második világháborúban 1944 őszétől kezdve a brit és az amerikai légierő által többször is 
megtörtént. Különösen ismertté vált az 1945. február 13–15. közötti négy támadáshullám. Az áldozatok pontos 
száma nem ismert, a legtöbb hivatalos kutatás 135 000 és 200 000 körülire teszi. Drezda a háború alatt végig 
elkerülte a nagyobb bombázást, bár egyes, külsőbb részeit többször is támadták, de azok vagy katonai, vagy 
stratégiai célok voltak, magát a belvárost nem érte légitámadás. Mivel a szovjet Vörös Hadsereg addigra már 
bevette a német keleti területeket és Sziléziát, a megrémült lakosok százezrei vették nyugat felé az irányt. Mivel 
addig Drezdát komolyabban nem bombázták, a hatóságok a menekültek nagy részét a város falain belül helyez-

ték el. Drezda nagy vasúti csomóponti jellege miatt a későbbiekben tervezték továbbszállítani az összetorlódott 
embereket. Ezért az eredeti kb. 640 000 fős lakosságszámnál lényegesen nagyobb, egymilliót bőven meghaladó 
embertömeg tartózkodott a városban 1945. február elején. A belvárosban jelentős katonai célpont nem volt. 
Mivel Drezda a második világháború előtt az egyik legszebb és hetedik legnagyobb városa volt Németországnak, 
ezért sok drezdai úgy hitte, hogy a szövetségesek megkímélik majd, esetleg a háború utáni német állam új fővá-
rosa is lehet. Emiatt a szükséges óvintézkedéseket sem nagyon tették meg, nem alakítottak ki összefüggő mene-

külő útvonalakat (mint például Hamburgban), illetve a várost gyakorlatilag nem védte földi légvédelem se. 
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A román kiugrás és az átállásuk következtében viszont a szovjet hadsereg délről megkerülte a 
Kárpátokat, és beözönlött a magyar Alföldre! Erdélyt, majd Kárpátalját is ennek megfelelően 
lassan ki kellett üríteni és innen visszavonulni. 

1944. októberben a német és magyar csapatok Debrecen, Nagyvárad térségében próbálják 
megállítani a szovjeteket és a románokat. Heteken át dúl a világháború – Kurszk után a máso-

dik – legnagyobb páncélos ütközete… A német és magyar csapatok ~ 15 000 főt,  270 páncé-
lost és 148 repülőgépet veszítettek, a szovjetek és románok pedig ~ 85 000 főt, 525 páncélost 
és 280 repülőgépet. Az „alföldi páncéloscsata‖ végeredménye hadműveleti szempontból né-
met elhárító sikert jelentett. Ez azonban távolról sem egyenlő a győzelem klasszikus fogalmá-
val. Megítélések szerint a szovjetek a „debreceni támadó hadműveletben‖ hadműveleti 
szempontból vereséggel felérő győzelmet arattak és a terület az övék lett. 

1944. október végétől aztán a nyilasok ragadják meg a hatalmat és a németekkel a hátuk mö-
gött garázdálkodnak…97

 

Itt gyakorlatilag 1945. április közepéig folytak a harcok és ezek közül több, még a világhábo-

rús méretekben is jelentős volt. Ilyen az „alföldi páncéloscsata‖, Budapest ostroma, illetve a 

Dunántúlon történt hadi események. 

A háborús eseményeket nem kívánjuk részletezni, annyi azonban bizonyos, hogy a 

németek a teljes rombolást akarják végrehajtani, már azon kívül, amit leszerelve Németor-

szágba visznek, vagy vinni akarnak.  

Innentől kezdve a gyárak, bányák leszerelését és tönkretételét már csak az elszánt helyi veze-

tők, munkások, bányászok, alkalmazottak tudják valamilyen szinten akadályozni, elszabotálni, 
természetesen statáriumi körülmények között! 

Az északkeleti országrészünket a szovjetek dél-délkelet irányból támadtak. A fő védvonal a 
Bükk és a Mátra lábánál húzódott, ezt azonban csak időlegesen lehetett megtartani. A Sajó 
völgy egyes részeit (Miskolc) 1944. december 4-5. körül érték el a szovjetek. 1944. december 

9-10-e körül már elérik Sajószentpéter térségét. Aztán a szovjeteket is megismeri a magyar 

lakosság, rabolnak, rekvirálnak, erőszakoskodnak… Mindezeknek majd még hosszú távú, 
politikai vonzatai is lesznek, szomorú, nagyon szomorú emberi sorsokkal. 

 

Év 

Borsodi Szénbányák Rt 
Termelés98 

(tonna) 

Királd Sajószentpéter 
Disznóshorvát 
(Rudolftelep) 

Sajókaza Sajókazinc 
Putnok 

Velezdi akna99 
Összesen 

1930 41 770 59 891 65 395 59 490 

  

226 546 

1931     219 943 

1932     187 106 

1933     194 679 

                                              
97

 A sorozatos német kudarcok a magyar vezetést a háború befejezése irányába mozdítják. Sajnos ez felemásan 
sikerül, mert az angolokba vetett hit nem igazolódik. Olaszországon át észak felé csak „csigatempóban” tudják a 
németeket legyűrni és így soha sem érik el hazánkat, bár ezt sokan szeretnék… Egyébként is a szövetségesek 
konferenciái már döntöttek. Hazánknak a „küszöbön álló” szovjetekkel kell a megadásról tárgyalni! Mindezt 
betetézi egy hihetetlen dilettantizmussal végrehajtott, elképesztően naiv kiugrási kísérlet 1944. október 15-én. 
Ezt a németek órák alatt „leszerelik” és meghiúsítják… Hatalomra juttatják a nyilasokat és Szálasi Ferencet.   
98

 Számos helyről összeszedett adatok, viszonylag csekély eltérésekkel.  
99

 Az előkészítések után 1943. év az első, ahol említik. 
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1934     193 870 

1935     200 370 

1936     202 830 

1937     248 196 

1938     264 748 

1939     313 427 

1940     370 594 

1941     396 536100 

1942      

1943       

1944       

1945       

 

A MÁK Rt történéseivel foglalkozó fejezetekben vannak még termelési adatok, igaz ezek or-

szágosak. 

 

Azok a MÁK Rt üzemek, borsodi bányák, erőművek, amelyek mint hadiüzemnek voltak nyil-

vánítva. 

 

Hadiüzem Telephely 

Ádámvölgyi Kőszénbánya kft. Sajókazinc 

Állami vas-, acél- és gépgyárak (MÁVAG) szénbánya 

Baross akna 

Ormospuszta 

Múcsony 

Antalvölgyi Kőszénbánya kft. Edelény 

Bacsinszky Sándor és Rósinger Andor Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kondó 

Bánvölgyi Szénbánya rt. Bánfalva 

Barátvölgyi Kőszénbánya vállalat Kurityán 

Barcikai Kőszénbánya vállalat Barcika 

báró Radvánszky-féle sajókazai kőszénbányák vállalata Mandello és tsa Sajókaza 

Berentei Erzsébet Szénbánya Arnót Vilmos Berente 

Berentei kőszénbánya vállalat Mánik Sándor és Tsa Berente 

Bódy Testvérek Kőszénbánya vállalata  Felsőnyárád 

Borsodi szénbányák r. t. áramfejlesztő telepe Barcika 

Borsodi szénbányák r. t. szénbánya 

Királd 

Sajószentpéter 
Rudolftelep 

Brát János szénbányája Múcsony 

Bükkaljai kőszénbánya vállalat kft. Sajólászlófalva 

Czeizler Emil szénbányája Szuhakálló 

Diósgyőri „Márton” szénbánya Diósgyőr 
Diósgyőri Szénbánya rt. Diósgyőr 
Edelény kőszénbánya vállalat r. t. áramfejlesztő telepe Edelény, Láncivölgy 

Edelényi kőszénbánya vállalat rt. Edelény 

Egercsehi kőszénbánya és portlandcementgyár r. t. áramfejlesztő telepe Bélapátfalva 

Északmagyarországi kőszénbánya r. t. Alacska 

Gazdasági Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc 

Grünberger Ármin szénbányája Disznóshorvát 
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Tsa kft. Kondó  
Kovácsbükki Kőszénbánya társaság Hódoscsépány 

Magyar Általános Kőszénbánya r. t. Tokod 

Tatabánya 

Magyar Általános Kőszénbánya vill. központ Tatabánya 

Mánik Lajos felsőnyárádi szénbányászata Felsőnyárád 

Mánik Sándor lyukóvölgyi kőszénbánya vállalata Újdiósgyőr 
Nagybarcai kőszénbánya kft. Nagybarca 

Rimamurányi-Salgótarjáni vasmű r. t. áramfejlesztő telepe 1. sz. központ Rudabánya 

                                              
100

 Az 1940. éviből számolva. A MÁK Rt beszámolója csak azt rögzítette, hogy 7 %-kal több, mint előző évben! 
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Rimamurány-Salgótarjáni vasmű r. t. II. sz. villamos központja Kurityán 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű r. t. kőszénbányája Bánszállás 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű r. t. kőszénbányája 

Farkaslyuk 

Somsály 

Kurityán 

Rudabánya (vasérc) 
Rimamurány-Salgótarjáni yasmű r. t. villamos központja Ózd 

Sajóbábonyi Kőszénbánya kft. Sajólászlófalva 

Sajóvölgyi Kőszénbánya Vállalat kft. Kondó 

Tamás István Gizella bánya Múcsony 

 

Mindezekhez még csak annyit, hogy ezekben az években is kiválóan működik és teljesít a 
Kondó – Sajószentpéter külszíni bányavasút, amely ekkor már a nagyszámú gőzmozdonyával 
szállítja a szenet a kondói térségből. 

 

Pálya 

szám 
Gyártó 

Nyomtáv 

(mm) 

Gyári 
szám 

Gyár- 

tási 
év 

Tulajdonos Jegyzet 

1 O&K 760 3077 1908 

Ludnavölgyi Kőszénbánya 
Kft Iparvasút; 
Kondói Kőszénbánya Kft  
Iparvasút101 

C-n2t;102 
50 LE103 

2 

 

Jung 

 

760 604 1902 
C-n2t, 
50 LE 

3 Smoschewer 760 604 1917 C-n2t 

4 

Kondó – 
Sajószentpéter 
bányavasút  
javítóműhely 

760 - 1941 

„Tarzan”, 
Ford  

tehergépkocsiból  
átépítve 

5. Jung 760 163 1893 C-n2t 

6 Hunslet 760 1242 1916 2C-n2t 

9. Henschel 760 5277 1899 C-n2t 

10 ?     

11 O&K 760 6812 1914 
B-n2t, 
„WALTER” a 
neve 

13 ?     

? 
VaFe 

R-35 
600  

1941 

után 

Dízel, 
Hoffer 

 

 

 

 

11. pályaszámú,  
Orenstein & Koppel  

(O&K) mozdony, 6812/1914
104

 

 

 

 

 

 

 

                                              
101

 Iratokon Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft Iparvasút és Kondó Kőszénbánya Kft Iparvasút is előfordul! 
102

 C-n2t → C (három kapcsolt kerékpár), n (telített gőz), 2 (gőzhengerek száma), t (szertartályos mozdony). 
103

 50 LE  ~ 37 kW 
104

 Villányi György fényképe 
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Az 1. pályaszámú O&K mozdony,  
gépkocsin szállítják Sajószentpéterre,  
1939-ben

105 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Tarzan”, a saját építésű 

motorkocsi
106

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A 6. pályaszámú, Hunslet,  
1242/1916 mozdony

107
 

                                              
105

 Felek Ferenc fényképe.  
106

 Villányi György fényképe 
107

 Villányi György fényképe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A MÁK Rt az 1930-as évektől a  

II. világháború befejezéséig 
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„ Néha akkor is harcolnunk kell,  

ha biztos a kudarc. Nem önmagunkért.”1
 

 

Mielőtt időrendben átlépnénk az 1945-ös és az utáni évekre, érdemes még áttekinteni a 
Magyar Általános Kőszénbánya Rt történéseit is. Annál is inkább, mert tevékenységeik sajnos 

1945 után hamarosan véget érnek. A MÁK Rt dolgait 1930-ig tekintettük át az előző fejezetek 
során.  

Ez a sajószentpéteri szénbányászatra, illetve a Borsodi Szénbányák Rt borsodi bányáira is 

sok mindent elmond majd! 

Előzetesen itt az országra vonatkozó néhány nagyon fontos adat.  

A két háború közötti évtizedek hazai bányászatára nézve igazít el bennünket a következő 
táblázat.2 

Megnevezés 
Termelés (tonna) 

1929 1932 1934 1936 1938 

Barnaszén  7 043 900  5 931 270  6 199 090  7 105 000  7 746 040  

Feketeszén  825 410  894 810  756 260  826 840  1 035 080 

Vasérc  251 710  52 860 68 870  279 670  303 290  

Bauxit  389 150  111 560  184 990  329 090  523 540  

Mangánérc  22 170  1 500  10  27 230 22 550  

Rézérc  4 220  3 090  3 140  1 060  71 830  

Nyersvas  368 000 66 280  140 220  306 290  335 190  

Kőolaj  -  -  -  -  43 230  

Földgáz, m3  -  15 280 000 24 040 000 27 340 000 75 120 000 

 

Trianon miatt az országban maradt szénbányák és szénmezők kitermelése jelentősen 
növekedett, de még így sem tudta fedezni a hazai szükségleteket.  

A szénbányászat lényegében három tulajdonos – Magyar Általános Kőszénbánya Rt., 
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és az osztrák Duna Gőzhajózási Társaság – kezében összpon-

tosult.  

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

szék, majd különösen Budafapuszta mezőin folytatott termelés gyorsan bővült, országos, sőt 
rövid ideig európai jelentőségű volt. 1939-ben a kőolajtermelés 143 000 tonna, majd a hábo-

rús szükségletek miatt 1943-ra már 842 000 tonnára nőtt.  

Ércek közül vasérctermelés Rudabányán, bauxittermelés pedig Gánton folyt elsősor-

ban. 

A vas- és acélgyártás az állami beruházásokhoz kötődött elsődlegesen. A világválság 
idején a termelést korlátozták, az ország hat kohója közül csak négy működött.  

A második világháborút megelőző fegyverkezési program erőteljesen hatott az ágazat terme-

lésének növekedésére, technikai-technológiai korszerűsödésére.  

                                                           
1
 Ken Liu 

2
 A két világháború közötti Magyarország gazdaságtörténete  

http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/gazd/gazdasag/ipari.html 

http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/gazd/gazdasag/ipari.html
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A két világháború között a kohászatban egy teljesen új szakágazat jelenik meg, az 

alumínium kohászata. Ebben a MÁK Rt is nagyon sokat tesz! 1934-ben Mosonmagyaróváron 
timföldgyár, 1935-ben Csepelen alumíniumkohó, Ajkán pedig timföldgyár és kohó létesült. A 

MÁK Rt tatabányai alumínium kohója 1940-ben áll termelésbe.3 Megkezdődött a Duna-völgyi 
timföldgyár építése is, de a háború alatt nem fejeződött be. Az új ágazatban meghatározó volt 
a német tőke jelenléte. A kohászati bázisok fejlesztésében és területi elhelyezkedésében a stra-

tégiai helyzet volt döntő. 1938-től felgyorsult a nehézipar fejlődése. Egy év alatt az állami 
fejlesztések révén 30 %-kal nőtt a foglalkoztatottak aránya, a gazdaság szerkezetében a nehéz-

ipar meghatározóvá válik. 

Az ország infrastruktúrája, különösen a közlekedési és azon belül a közúti hálózat je-

lentős mennyiségi és minőségi fejlődésen ment keresztül a két világháború között. A kiépített 
közutak hossza az 1920. évi 16 500 km-ről az 1930-as évek végére 35 000 km-re nőtt. A köz-

úti közlekedés a 20-as évektől vett nagyobb lendületet. 1937-ben már 16 400 személygépko-

csi, 4 800 tehergépkocsi és mintegy 10 000 motorkerékpár közlekedett a közutakon. 

A közúti közlekedés gyors fejlődésével szemben a vasúti közlekedés stagnált. A vízi 
közlekedés és főleg szállítás teljesítménye a háború előtti töredékére esett vissza. Ebben meg-

határozó tényező volt a tengeri kijárat elvesztése. Történtek kísérletek a tengeri hajózás újbó-
li megteremtésére, de lényegi növekedés csak a dunai hajózásban következett be. 

A légi közlekedés kifejlődését sokáig a békeszerződés feltételei akadályozták, de foko-

zatosan kialakult a rendszeres bel- és főleg külföldre irányuló légi közlekedés. 1936-ban a 

járatok száma már meghaladta a 3 000-et, a szállított utasok száma megközelítette a 20 000-

et. 

Az ország infrastrukturális ellátottságának javítása szempontjából kiemelkedő jelen-

tőséggel bírt a villamosítás és a hírközlés alaphálózatának kiépítése. 1920-ban az ország la-

kosságának mintegy 40 %-a lakott villamos energiával ellátott településeken. Ez az arány 
1938-ra 70 %-ra emelkedett. Ebben is élenjárt a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt a 

bánhidai és a barcikai szénerőműveivel. 

A külkereskedelmi forgalom nagyfokú ingadozásokat mutatott a két világháború kö-
zötti időszakban. A független magyar államnak ki kellett alakítania önálló külkereskedelmi 
politikáját, amely végül is Európa és ezen belül Ausztria központúvá vált.  

Az 1920-as években a külkereskedelem több mint 50 %-a irányult Ausztriába, az arány foko-

zatosan csökkent, de így is az Anschlussig Ausztria maradt meghatározó gazdasági partne-

rünk. Az 1930-as évektől kezdve mind a kivitel mind pedig a behozatal politikai indíttatásúvá 
vált. A gazdasági megállapodások (1934 magyar – olasz - osztrák) elősegítették a külkereske-

delem fejlődését, de az ideológiai-politikai szembenállás le is szűkítette annak irányát. 

1935-1936-ra Németország vált a legfontosabb kereskedelmi partnerünké. A külkereskedelem 
nagyságrendje és áruösszetétele lényegében azt tükrözte, hogy a magyar gazdaság fokozato-

san alárendelődött a német gazdaság igényeinek. Magyarország rövid idő alatt „beilleszke-

dett" a német gazdasági munkamegosztás rendszerébe és gazdasági tekintetben a „német élet-

                                                           
3
 A Tatabányai Alumíniumkohó 1940-ben állt üzembe, elért legnagyobb termelési kapacitása 18 000 t/év, 1991-

ben lett leállítva a villamos energia magas költsége miatt. 
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tér" szerves részévé vált. (Élelmiszer, nyersanyagok, ipari termékek… szállítása a teljes hábo-

rús időszak alatt.) 

Az 1937. évi külkereskedelmi forgalom értéke és területi megoszlása jelentős részben vissza-

tükrözte az államközi kapcsolatok jellegét és intenzitását. A politikai kapcsolatok már első-
rendűvé váltak a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alakulásában, de még béke volt és így a 
külkereskedelem teljes politikai meghatározottságáról még nem lehetett beszélni. 

A magyar gazdaságban bekövetkező változásokban meghatározó volt Németország fokozodó 
érdeklődése Délkelet-Európa nyersanyagai és mezőgazdasági termékei iránt, amely hatásos 
formát 1933 után, a fasizmus uralomra jutása után vált döntővé. Németország 1934-től korlá-
tozta behozatalát és arra törekedett, hogy a behozatali kontingenseket azokkal az országokkal 
töltsék ki, amelyek hajlamosak voltak kétoldalú megállapodások alapján, klíringrendszer ke-

retében szállítani.  

A délkelet-európai országok jelentős mezőgazdasági felesleggel és fontos nyersanyagokkal 
rendelkeztek (Magyarország bauxit, Románia kőolaj, Jugoszlávia színesfémek). A német kül-

kereskedelemben így fontos szerep jutott Magyarországnak, míg a magyarországi német be-

hozatal aránya is nőtt. A magyar agrárkivitelnek is kapóra jött a német érdeklődés. 

1933 után a kivitel több mint 30 %-a Németországba került. A magyar kormány 20-30 %-os 

vámmérsékléssel segítette a német iparcikkek importját, a kivitel értékének 90 %-át ugyanis 
német iparcikkekkel fizették. Új munkamegosztás formálódott, a német ipar és a magyar me-

zőgazdaság munkamegosztása. 

A német gazdaság szerepe a magyar gazdasági életben fokozatosan növekedett. 1935-1936-

ban már Németország volt a legfontosabb kiviteli térség. Azonban Németország fokozatosan 
eladósodott Magyarország irányába. A német kormány ennek ellenére követelte a szállítások 
növelését. Követelte, hogy minél több árut szállítsanak a német gazdaságnak, de a német el-

lentételezések mindinkább elmaradtak, így jelentős német adósság halmozódott föl.4 

 Minderre magyarázatot a következő táblázat ad, amelyben a gazdaság főágazatainak 
hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez szerepel, a két világháború között.5  

 

Ágazat Nemzeti jövedelem (%) 
1924-1925 1928-1929 1934-1935 

Mezőgazdaság 37,1 39,7 40,0 

Bányászat, kohászat 1,8 1,8 1,5 

Ipar 26,9 29,3 27,7 

Szállítás, kereskedelem 6,2 6,3 5,5 

Egyéb 28,0 22,9 25,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

 

 1931. év 

                                                           
4
 A háború majd nagyon keserves tapasztalatokat hoz, hiszen Németország gigantikus adóságot halmoz fel ha-

zánk felé, amelyet soha sem fizet meg és senki sem vesz figyelembe!!! 3 13 678 000.- pengő, azaz, akkori árfo-

lyamon ez 13,8 milliárd, 1938. évi USA dollár! Mivel 75 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, ha a tartozást 
kamatos kamattal számoljuk és csak szerényen 1… 3 % kamatlábat tételezünk fel, és kamatos kamattal számo-

lunk, mint mindenki, akkor a végösszeg valahol 30 000 milliárd forint körül van!!! Ez bizony majdnem egy éves 
GDP-je hazánknak… 
5
 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (2010) 
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1931. év közepén töltötte be a részvénytársaság a fennállásának negyvenedik évfordu-

lóját.  Sajnos ekkor a gazdasági hanyatlás és a pesszimizmus korszaka következett…   

Világkrízis, a termelés megbénulása, soha nem látott arányú munkanélküliség következett. Az 

„nagy világháború” befejeztével, a gazdasági kimerülés, az anyagi és emberi erőforrások 
pusztulása, a fedezet nélküli pénzkibocsátás és a kereskedelmi kapcsolatok szétzilálódása mi-

att gazdasági világválság jelentkezett.  

Ennek következtében jelentős mértékben megnőtt az infláció és a munkanélküliség, valamint 

a közszükségleti cikkek hiánya.  

A háború után a világgazdaság vezetését az Egyesült Államok vette át, de nem volt tisztában a 
megváltozott gazdasági szerepével. A kialakult új gazdasági rendszerben az egész világ az 
USA rövidlejáratú kölcsöneitől függött, de ő továbbra is csak a belső piacaira koncentrált és 
folyamatosan változtatta a hitelpolitikáját.6 

Hazánk helyzete az 1920-as évek végére stabilizálódni látszott a világháború és Tria-

non megrázkódtatásai után. Ehhez a hátteret az időszakban jellemző világgazdasági konjunk-

túra teremtette meg: a magyar termékek számára kedvezőek voltak az értékesítési lehetőségek 
külföldön, szükségleteit is viszonylag könnyen be tudta szerezni az ország, illetve a kedvező 
külföldi hitelek is elősegítették a viszonylagos fellendülést.  

A gazdasági válság ezeket a feltételeket egy az egyben megszüntette. 

A válság a gazdasági élet minden rétegét súlyosan érintette, de elsősorban mezőgazdaságun-

kat támadta meg létalapjában.  A kifejlődött iparellenes hangulat igazságtalan volt; hiszen az 
ipar és a bányászat is lényegesen visszaesett a fogyasztás súlyos válsága következtében.  

Csaknem 3 millió mázsával csökkent tatai széntermelés mellett a szénárak is estek. Ezzel 

együtt járt a termelési és üzleti költségek viszonylagos emelkedése; mindezek folytán a társu-

lat hozama tetemesen visszaesett az előző évekkel szemben.  Az építkezések az országban 
úgyszólván teljesen megálltak, úgyhogy a mész- és cementtermelés is csökkent.   

                                                           
6
 1928 januárjában a Federal Reserve (FRS vagy Fed, az USA jegybankrendszere) úgy értékelte, hogy a rész-

vénypiaci árak túlságosan magasak és túlzottak a spekulációk is, így 3,2 %-ról 5 %-ra emelte az alapkamatot. 

Ennek hatására az USA-ba áramlott a tőke, erre válaszul a többi országban is felemelték az alapkamatot, ami 
deflációhoz vezetett. Mindezt tovább tetézte az 1929. augusztusban kezdődő gazdasági recesszió. Valóságos 
meggazdagodási hajsza vette kezdetét, mert rengeteg, a pénzügyekben járatlan civil a tőzsdén fektette be a pén-

zét. A válság kezdetén ezek a befektetések szinte mind csődbe jutottak, a pénzeket a spekulánsok és az élvonalas 
üzletemberek tették zsebre. Világszinten túltermelés alakult ki, minden ágazat kapacitását meghaladva állított elő 
cikkeket, az előállítás költségeit pedig hitelekből fedezték. Mivel a piac nem bővült, sőt a pénzek jelentős részét 
a termelésbe fektetett hitelekre fordították, így vásárlóerő sem maradt, és hatalmas mennyiségű cikk vált eladha-

tatlanná, sem vásárlásra, sem pedig termelésre, vagy bővítésre nem volt pénz, ráadásul megindult az ipari forra-

dalom harmadik hulláma is. Ezek után 1929. október 24-én, a „fekete csütörtökön” megkezdődött a részvénypia-

ci recesszió is, sokan innen számítják a válság kitörését. Ekkor – mindmáig tisztázatlan okokból kifolyólag – a 

New York-i tőzsdén eladási láz tört ki, a részvények árfolyama hihetetlen mértékben zuhanni kezdett. Az igazi 
mélypont október 28-án jött, ekkorra 19 %-os csökkenés (hozzávetőlegesen ötven milliárd USA-dollárnyi vesz-

teség) mutatkozott. Napokon belül az Egyesült Államokban több ezer bank ment csődbe, százezrek vesztették el 
állásukat, üzemek zártak be, vállalkozások csődöltek be, a termelők kezén mérhetetlen mennyiségű felesleg 
maradt, amit nem lehetett értékesíteni, mert a vásárlásokra se volt pénz. Európán belül először Ausztriában rob-

bant ki pénzügyi krízis 1931-ben.  
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Az év július 14-én elrendelt bankzárlat és az életbeléptetett devizakényszer gazdálkodás mel-

lett az egész gazdasági életre ránehezedő krízist még fokozta a rossz termés és ugyanakkor a 
mezőgazdasági termékek világpiaci ára katasztrofális mélypontra esett.   

A magyar kormány és a Magyar Nemzeti Bank mindent megtett, hogy a pénz értékállandósá-
gát megóvja, az inflációt elhárítsa, az év végén azonban elkerülhetetlenné vált a transzfermo-

ratórium a külfölddel szemben fennálló kötelezettségek tekintetében.   

A világgazdasági válság tehát már 1930-ban Magyarországon is éreztette kedvezőtlen hatá-
sát, visszaesett a gazdaság teljesítménye. 1929 és 1933 között mintegy 40 %-kal csökkent az 
ipari termelés mértéke. Még ennél is súlyosabb helyzetben volt a mezőgazdaság, ahol ez idő 
alatt a magyar exportcikkek ára 50–70 %-ot zuhant.  

A nemzeti jövedelem ez idő alatt mintegy 40 %-kal esett vissza. A válságra a termelők, vállal-

kozók, gyártulajdonosok a bérek csökkentésével és az alkalmazottak elbocsátásával reagáltak. 
Az iparban a tisztviselők átlagosan 15–20 %-kal, a munkások 25–40 %-kal kerestek keveseb-

bet. A költségvetési bevételek csökkenése miatt az állam is takarékoskodni kényszerült. Min-

dezek hatására gyári munkások, állami és magántisztviselők, mezőgazdasági idénymunkások 

százezrei veszítették el állásukat. 

 A világban, amikor az emberek a válság miatt pénztelenül, munkátlanul éheztek, nyo-

morogtak, az eladhatatlan mezőgazdasági termékekkel, búza, árpa, rozs, kávé… fűtötték a 
gőzhajókat, mert olcsóbb volt, mint a szén!!! 

Mezőgazdasági termékeket hazánktól ekkor csak Olaszország és Németország volt hajlandó 
vásárolni, a többiek hátat fordítottak…7

  

A feszült közhangulatban egyre-másra alakultak a különböző radikális pártok és moz-

galmak. Ekkor jelent meg Magyarországon a nemzetiszocializmus, amely a hagyományos 
szocialista követeléseket erőteljes nacionalizmussal és antiszemitizmussal párosította. Megbé-
lyegezte, és a magyarság kizsákmányolásával vádolta az „idegeneket”, főként a magyaror-

szági zsidóságot, amelyet a kapitalizmus fő haszonélvezőjének tekintett. Ezért minden módon 
korlátozni akarta a magyarországi zsidóság gazdasági és társadalmi érvényesülését. 

A magyarországi válságot súlyosbította, hogy a nemzetgazdaságot óriási külföldi 
adósság terhelte, melynek törlesztése évről évre jelentős kiadásokkal járt. Ezt általában az 
export bevételeiből, illetve újabb külföldi kölcsönökből lehetett fedezni. A válság idején azon-

ban Magyarország a korábbinál jóval kevesebbet tudott exportálni, és alig jutott új kölcsön-

höz. Az országot 1931-ben már államcsőd fenyegette. 

Természetesen a MÁK Rt-t is igen kedvezőtlenül érintették ezek, minden területen és 
minden vonatkozásban!  

A rendelkezések következtében az 1901. évben kibocsátott 12 millió névértékből még fennál-

ló 4 124 500 franknyi elsőbbségi kölcsön kamatszelvényeit és kisorsolt részkötvényeit nem 

                                                           
7
 Ez is egy adalék, hogy hazánk miért is ebben az irányban kereste és találta az együttműködési lehetőségeket.  A 

kisantant mindig is ellenségesek voltak, a franciák és a britek mással foglalkoztak, számukra Magyarország nem 
volt tényező. Amit akartak azt már Trianonnal elérték. Egyébként is a fél világot felölelő gyarmatbirodalmaik 
mellett a nagy gondjaik is kicsik voltak. A Szovjetunió szóba sem jöhetett, mert ekkorra már alapvetően ki volt 
közösítve. Mi maradt tehát? 
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fizethette tovább a részvénytársaság közvetlenül a birtokosok kezéhez, hanem a Nemzeti 

Banknál a Külföldi Hitelezők Alapja javára kellett azt beszolgáltatni.     

A nemzetek közti vetélkedés és elzárkózás, egyes gazdaságilag erős államok magatartása, a 

békeszerződésekhez való oktalan merev ragaszkodása mindvégig megakadályozta a javulási 
folyamatot. A széntermelés visszaesése mellett az árak kényszerű csökkentése is éreztette ha-

tását. A külföldi szén behozatalát a kormányhatóság szűk korlátok közé szorította, ami fokozta 

a keresletet a háztartási célokra való brikettek iránt.  

 

 1932. év 

Az 1932. üzletév is a világszerte pusztító gazdasági válság hatása alatt állt.  A nemzet-

közi áruforgalom mesterséges lekötése, egyes nemzetek elzárkózása, önellátásra való törekvé-
se jellemzi a helyzetet.  A politika szempontjai mellett háttérbe szorulnak a legfontosabb gaz-

dasági szempontok.   

Az országos jelentőségű szociális probléma, a munkáskérdés is napirendre került. A MÁK Rt-
nek is választania kellett a munkások nagy részének elbocsátása, vagy a „munkaszünnapok” 

beiktatása között.   A racionális gazdálkodás szempontjából a kedvezőtlenebb megoldást vá-
lasztották.  Csak Tatabányán 73 szünnapot tartottak ez évben.   

Segíteni kellett a valamilyen módon, a bányamunkásokon, hogy a nehéz időkön át kitarthas-

sanak, és valami pénzt kereshessenek.
8
  A bányákat nem lehetett magára hagyni, azokat fel-

ügyelni, vízteleníteni kellett, ezért is hozták azt a döntést, hogy a termelőnapok számát csök-

kentik a bezárás helyett. Egy bányát, ha bezártak, már csak aránytalanul nagy befektetések 
árán lehet újranyitni! 

Csak példaként, akkor 1932-33-ban a nehéziparban és a bányászatban a munkanélküliek szá-
ma 240 000 fő volt.  

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt törekvései nem voltak eredménytelenek, összes 
szállítása csak 2.25 %-kal csökkent, holott a hazai iparvállalatok ez évben 14 %-kal kevesebb 

belföldi szenet fogyasztottak az előző évinél.   

A nehéz helyzettel küzdő mezőgazdaság szénellátását megkönnyítendő, az e célra szállított 
szén és brikett árát 10 %-kal mérsékelték.  Ugyancsak két ízben is csökkentették a háztartási 
szén és brikett árát.  A beruházások terén csak az üzem folytonosságát biztosító berendezések 
csekély kiegészítésére volt lehetőség.  

 

1933. év 

Az 1933. év a világválságot kimélyítette, a fogyasztás és az életszínvonal tovább ha-

nyatlott, a gazdasági nyomottság nem enyhült.  Az ipari és mezőgazdasági termelés tovább 

csökkent, a szénfogyasztás sem mutatta javulás jeleit.  Bár a romlás ütemében bizonyos lassu-

                                                           
8
 A magyarországi munkanélküliség ekkor csúcsra járt.  Ezen túl pedig gigantikus pénzek, megtakarítások, bizto-

sítási pénzek, nyugdíjalapok… váltak egyik percről a másikra nullává!  Köszönjük Egyesült Államok… és azóta 
is sok mindent! 
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lás állt be, de a kibontakozás lehetősége még teljesen bizonytalan volt.  Az előző évi 73 szün-

nap helyett 91 szünnapot volt kénytelen csak Tatabánya beiktatni.   

A szünnapok állandó beiktatása a társadalomnak hozott áldozatot jelentett, mert a bányamun-

kásság egy jó része nem, vagy nem annyira szorult segélyre. 

Egy új, különleges közteher is jelentkezett, a szénadó, melyet a Pénzügyminisztérium a gabo-

naárak feljavítása céljára 1933. június 11-én kiadott rendeletével léptetett életbe.9  Ezen adó 
mérve nem a szén minőségéhez, hanem részben termelési, részben az értékesítési tényezők 
alakulásához volt kötve. Ez ellen a bányavállalatok megpróbáltak fellépni. Indokolt aggályai-

kat illetékes helyen előadták.  

A mezőgazdaság válsága következtében a mezőgazdasági szénfogyasztás csökkenése hátrá-
nyosan hatott termelésre.  A mezőgazdasági célra szállított szén és brikett árát 1933-ban újra 

mérsékelte a MÁK Rt.  

A szénkivitel, a szomszéd államok mind szigorúbb elzárkózása következtében, tovább hanyat-

lott, viszont a központi fűtéseknek hazai szénre való átalakítása nagyobb arányban folytató-
dott.   

 

1934. év 

Az 1934. év végre némi javulást – 1 millió mázsás emelkedést – hozott a dunántúli 
széntermelésben.  A mezőgazdaság, a vas-, gép- és villamosüzemek szénfogyasztása emelke-

dett, egyéb ágazatok fogyasztása továbbra is hanyatlott.  A munkaszüneti napok száma Tata-

bányán még mindig 79, ami nem kevés.  

1934-ben is gátolt volt a szénkivitel, a szomszédállamok által.    

A Magyar Királyi Államvasutaknál előkészültek a személyforgalomnak a nyersolaj- és ben-

zinüzemű sínautóbuszokra való részbeni átállítására. Ugyanakkor úgy intézkedtek, hogy sze-

kéren és teherautókon szén ne legyen szállítható, ilyen módon próbálta a vasúti szénszállítás 
monopóliumát megvalósítani, nem is eredménytelenül.  

  

1935. év 

Aztán hazánk gazdasági életében az 1935. év folyamán további javulás állt be. A vál-

ság mélypontját az 1933. és 1934. év jelentette.   

A MÁK Rt széntermelésének emelkedése 1,5 millió mázsát tett ki. Ez eredményben még alig 
hozott azonban valamit, mert a nagyobb termelés eladása során az árak még mindig nyomot-

tak voltak.  A helyzet visszásságát jellemzi, hogy az ország szénfogyasztása 11.44 %-kal 

emelkedett, és a gazdasági élet minden terén már élénkülés volt, azonban a szénárak a verseny 

következtében csökkentek!   

A csehszlovák kormány lényegesen leszállította a magyar szénnek a szomszédos szlovák terü-
letekre bevihető mennyiségét.  

                                                           
9
 1300/1933.   P. M.  sz. rendeletével 
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Tatabányán ez évben még mindig 66 szünnapot kellett beiktatni.   

  

1936. év 

Az 1936. üzletév a gazdasági helyzet javulását tükrözi, bár a nemzetközi gazdasági 
forgalom akadályai változatlanul fennállnak.   

A 300/1936.  M. E.  számú kormányrendelet a külföldön is forgalom tárgyát képező értékpa-

píroknak, tehát társulati részvényeknek és kötvényeknek is számjegyzékbe vételét, nosztrifi-

kálását10
 rendelte el és behozatali tilalmat léptetett életbe.  A nemzetközi pénzforgalmat to-

vábbi szigorítások korlátozták.   

A MÁK Rt széntermelése ekkor csekély mértékben emelkedett, a bányáik teljesítőképessége 
azonban messze nem volt kihasználva. Tovább is munkaszünnapokat kellett beiktatni, a szén-

árak lemorzsolódása folytatódott. A kivitel Ausztria felé tovább hanyatlott.   

A társaság villamosenergiát szolgáltató vállalatai az áramszükséglet növekedéséről számoltak 
be és ez örvendetes volt.   

 

 1937. év 

1937-ben a világgazdasági helyzet tovább javult, hazánkban az ipar és mezőgazdaság 
szintén kedvezőbb helyzetbe jutott.  Az időközben megnyílt oroszlányi bánya termelésével 
együtt csaknem 3 millió mázsa széntermelés emelkedést ért el.    

Most jött aztán az előző ellentéte!   

A rohamos szénkereslet növekedés a MÁK Rt bányáinak, teljesítőképességének erőpróbája 
volt. Így természetesen a borsodiaké is. A korábbi munkáspolitikának köszönhetően ennek 
eredménye abban nyilvánult meg, hogy az igényeket mindenkor teljesíteni tudta a társaság és 
a piac minden követelményéhez azonnal alkalmazkodhatott.  Az egész ipar, a vasút, hajózás 
és a mezőgazdaság egyaránt kivette részét a szénfogyasztás emelkedéséből. A több év óta 
kifejtett oly irányú akciók, hogy a hazai szenek térhódítása a központi fűtéseknél és a háztar-

tási tüzeléseknél fokozódjék, mind meghozták az eredményeket.  

Újabb társulati iskolákat nyitottak, a gyermeknyaraltatást jelentősebb mérvben megismétel-

ték és növelték. A szociális rendeltetésű kiadások összege ekkor az 5 millió pengőt meghalad-

ta! 

A törvényhozás a gazdasági életben az alkalmazottak munkaidejét, legkisebb munkabérét és 
fizetéses szabadságát korszerűen szabályozta.  

A bányamunkások nyolcórás munkaidejét a MÁK Rt már a világháború előtt rendszeresítettre. 

Az érdekkörbe tartozó vállalatok tisztviselők nyugellátásának biztosítása érdekében az 
Industria Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár néven közös nyugdíjintézményt alapítottak. 
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 Honosít, elismer, elfogad 
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1938. év 

1938 folyamán az elszakított Felvidék egy része visszatért hazánkhoz.11
 A Felvidék 

részbeni visszacsatolásával bányáink visszakapták természetes fogyasztóterületük egy részét. 
Ez évben érte el a MÁK Rt, 1,5 millió mázsa széntermelés emelkedéssel, az addigi legna-

gyobb termelést. 

Az üzemi anyagok, különösen a bányafa rendkívüli drágulása – bár a fa helyettesítésére he-

lyenként vas- és betontámaszokat is bevezettek – igen erősen éreztette hatását a termelési 
költségek növekedésében.  

Az adók és egyéb közterhek, személy-

zeti illetmények emelkedése mind fo-

kozottabban terhelte a széntermelési 
költségeket. Az 1933-ban bevezetett 

szénadó még mindig élt, bár akkor ide-

iglenesnek mondták!  Ez nemcsak, 

hogy nem követte a megszűnésben a 
boletta-adót,12

 hanem ellenkezőleg, adótételei a szénárakra károsan kiható mértékben hatot-

tak.  

Az 1938. évi XX. t.-c.-ben
13

 szabályozott egyszeri beruházási hozzájárulás (vagyonváltság) 

címén a MÁK Rt 27 245 459,20 pengő14
 befizetésre volt kötelezve, amit öt éven belül, 20 ne-

gyedévi részletben kellett megfizetni. (1 362 273.- pengő/negyedév) 

                                                           
11

 Az első bécsi döntés közvetlen előzménye az Anschlussot követő német politika, aminek célja Csehszlovákia 
felbomlasztása volt. Hitler 1938 augusztusában felajánlotta a teljes északi revíziót Horthynak abban az esetben, 

ha Magyarország háborút provokál a csehszlovákokkal, ám ő ezt elutasította. Franciaország és Nagy-Britannia 

azzal kívánta elkerülni Csehszlovákia teljes feldarabolását, hogy elfogadták a nemzeti alapú határrevíziókat. 
Szeptember 29-én a négy nagyhatalom aláírta a müncheni egyezményt, amely a Szudétavidék németlakta terüle-

teit a Harmadik Birodalomnak juttatta, Galeazzo Ciano gróf (Benito Mussolini később kivégzett veje) javaslatára 
az a kitétel is bekerült, hogy Csehszlovákia a területi viták békés rendezése érdekében kezdjen tárgyalásokat a 
magyarokkal és a lengyelekkel is. A Kánya Kálmán és Jozef Tiso (Tisza József) közötti (magyar nyelven folyt!) 
tárgyalások azonban eredménytelenek maradtak, mivel Tiso a magyarlakta városokat nem akarta visszaadni, 

csak a falvakat. A felek ezért október végén kértek nemzetközi döntőbíráskodást, amiben Nagy-Britannia és 
Franciaország nem kívántak részt venni, így a döntést végül Németország és Olaszország hozta meg. Az első 
bécsi döntés a szlovák és a magyar fél által felkért két döntőbíró, Ribbentrop német és Ciano gróf olasz külügy-

miniszter 1938. november 2-án meghozott döntése volt, amelyet Bécsben, a Felső-Belvedere kastélyban hirdet-

ték ki. Az etnikai revíziót megvalósítva 11 927 km² (az utólagos kiigazításokkal 12 012 km²) Trianonban elcsa-

tolt területet juttatott vissza Magyarországnak, 869 ezer fős lakossággal, akik közül 752 ezer fő (86,5 %) volt 

magyar és 117 ezer más nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra magyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, 
Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Léva, Losonc és Fülek városa. A magyar honvéd-

ség november 5. és 10. között vonult be a csehszlovák hadsereg által kiürített területre, ahol mindenütt örömmel 
fogadták. Az új határokon túl 67 000 magyar maradt. November 13-án hirdették ki az 1938. évi XXXIV. tör-

vénycikket a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal való egyesítéséről.  
12

 A bolettát, vagy gabonajegyet a magyar kormány 1930-ban vezette be a nagy gazdasági világválság miatt 
súlyos helyzetbe került gabonatermelők helyzetének segítésére. A boletta, adófizetésre felhasználható szelvény 
volt, esetleges maradékát készpénzre lehetett váltani. A boletta bevezetésével 1930. július 1-jétől mázsánként 3 
pengőt, 1931. július 1-jétől 6 pengőt, 1932. július 1-jétől 4 pengőt, 1933. július 1-jétől ismét 3 pengőt kaptak a 
termelők a tőzsdei eladási ár fölött (A búza mázsánkénti ára ebben az időben 10 és 20 pengő között mozgott). A 
boletta ára 1931–32-ben és 1932–33-ban 10 pengő volt. A fentebb ismertetett árkiegészítésen felül a bolettából 
befolyó összeget elkülönített pénzügyi alapba helyezték és más forrásokkal kiegészítve a gazdák egyéb módon 
történő megsegítésére fordították. A bolettáról intézkedő 1930. évi XXII. törvénycikk hívta életre azt az alapot 

is, ami a támogatást finanszírozta. A bolettát 1934-ben megszüntették. 
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Ehhez csak annyit, hogy ebből a számból visszakövetkeztethetünk a MÁK Rt pénzügyi nagy-

ságára! A 27 245 459,2 pengő a törvény vonatkozásában a MÁK Rt-re nézve 20 % mértékű 
volt. Az adóalap az 1938. évi január hó 1. napja előtt zárult utolsó üzleti évének mérlegében 

kimutatott saját tőke összegével volt egyen-

lő, illetve ehhez még hozzá kellett adni az 

utolsó háromévi üzleti nyereség átlagának 
huszonötszörösét és az ily módon kiszámí-
tott összeg fele-része volt a beruházási hoz-

zájárulás alapja. Ez így 136 227 296.- pengő 

beruházási hozzájárulási adóalap!15
 

A felsőgallai villamos erőmű bővítése ennek 
ellenére elkezdődött (16 MW kapacitásbőví-
tés), ezzel együtt indult meg, szintén itt, egy 

korszerű alumíniumgyár építése is.  

A villamosenergia termelés és eladás jó üzletnek bizonyult, ezért ezt az üzletágat a részvény-

társaság, mind a dunántúli, mind a borsodi területen szorgalmazta, fejlesztette. 

Az 1938. évi XXXVI. t.-c
16

. bevezeti az ipari munkások részére a gyermeknevelési pótlék in-

tézményét. Bizonyos mértékben és szinten, ezt korábban a MÁK Rt már törvény nélkül is be-

vezette, alkalmazta. 

„1. § Az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és a kohászatban fog-

lalkoztatott napszámosnak, munkásnak, szolgának (altisztnek), továbbá – a kereskedősegéd 
kivételével – iparossegédnek és más hasonló alkalmazottnak mind a saját, mind a házastársa 
törvényes, törvényesített, örökbefogadott és házasságon kívül született gyermeke után, ha a 
gyermek eltartásának kötelezettsége terheli, és a tartásáról gondoskodik, gyermeknevelési 
pótlék jár. 

Gyermeknevelési pótlék jár az unoka eltartására kötelezett nagyszülőnek is, ha az unoka el-

tartásáról gondoskodik… 

6. § A gyermeknevelési pótlék minden egyes gyermek után havonkint öt pengő. 

7. § A gyermeknevelési pótlék fedezésére az ipari (kereskedelmi), valamint a bánya- és kohó-
vállalatok kötelesek a náluk alkalmazott napszámosok, munkások, szolgák (altisztek), továbbá 
– a kereskedősegédek kivételével – az iparossegédek és más hasonló alkalmazottak előző évi 
átlagos létszámának és a járulékegységnek szorzatával meghatározott összeget 
negyedévenkint, az évnegyed első hónapjának 5. napjáig, egyenlő részletekben a családpénz-

tárba előzetesen befizetni…” 

 

                                                                                                                                                                                     
13

 1938. évi XX. törvénycikk a honvédelem és a közgazdaság fejlesztéséről, egyes népjóléti beruházásokról s 
ezek költségeinek fedezéséről 
14

 2,56 milliárd mai forint. 
15

 12,78 milliárd forint. 
16

 1938. évi XXXVI. törvénycikk az iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és a kohászatban al-

kalmazott munkások gyermeknevelési pótlékáról 
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 1939. év 

1939 tavaszán Kárpátalja területe17
 is visszatért a magyar állam fennhatósága alá.  

Az évek óta fokozódó nemzetközi feszültség 1939. szeptember 1-én egy német-lengyel hábo-

rúval folytatódott, amit aztán francia és brit hadüzenet követett. Ezt tetézte, hogy a németek 
oldalán a szovjetek is betörtek Lengyelországba, – korábban megnemtámadási szerződést18

 

írtak alá a németekkel, – amelynek súlyos titkos záradékai is voltak. 

Körvonalazódik az újabb világháború!   

Hazánkban kormányintézkedések szabályozták az ipar anyaggazdálkodását, a közszükségleti 
cikkek árát és a gazdasági élet számos egyéb területét.  

A MÁK Rt széntermelése, az Esztergom- megyei bányászattal együtt, közel 4 millió mázsával 
(400 ezer tonna) emelkedett, és így megközelítette a 25 millió mázsát, azaz 2,5 millió tonnát. 

Ez a Borsodi Szénbányák Rt bányáinak termelésével együtt a 28 millió mázsát, azaz 2,8 millió 
tonnát jelentett. Ekkor tehát a borsodi terület a MÁK Rt részére mindösszesen csak 300 ezer 
tonna széntermeléssel vett részt. 

Ezek alapján ekkor a tatabányai aknákból 2,1 millió tonna, az Esztergom környékiekből 400 
ezer tonna, a borsodiakból pedig 300 ezer tonna széntermelés történt. 

A jelentős emelkedést részben a Felvidék és Kárpátalja visszacsatolása, részben az állami, 
megnövekedett ipari szénszükséglet idézte elő. A téli hónapokban rohamosan felszökött a 
szénkereslet, melyet csak a legnagyobb erőfeszítéssel és néhány ünnep- és vasárnap átdolgo-

zásával tudott a MÁK Rt teljesíteni. Ez az eddig soha el nem ért teljesítmény nem mutatkozott 
meg az anyagi eredményben, mert az igen jelentős többletkiadások és terhek felemésztették 
azt.  

A Földművelésügyi Minisztérium segítségével a Kárpátalja kincstári erdeiből biztosítani le-

hetett közel egy évi fenyőbányafa-szükségletet. Ennek azonban voltak nehézségei! 

                                                           
17

 Kárpátalja 1939-es visszafoglalása egy, a Magyar Királyi Honvédség által végrehajtott katonai akció volt 
1939. március 15–18. között, a függetlenségét március 15-én kikiáltó Kárpát-Ukrajna ellen. Ennek során a ma-

gyar csapatok elfoglalták Kárpátalja teljes területét, amely ezt követően egészen 1944 októberéig a Magyar Ki-

rálysághoz tartozott. 
18

 Molotov – Ribbentrop paktum. A német–szovjet megnemtámadási szerződés (közismertebb elnevezéssel Mo-

lotov–Ribbentrop-, kevésbé elterjedt kifejezéssel Hitler–Sztálin-paktum) Moszkvában 1939. augusztus 23-án 
Vjacseszlav Molotov szovjet és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszterek által aláírt megállapodás. A 
szerződéshez csatolt titkos záradékban megállapodtak Európa keleti térségeinek érdekszférákra történő felosztá-
sáról. Ennek értelmében a részt vevő felek: tartózkodtak az egymás ellen irányuló minden erőszakos ténykedés-

től, minden támadó cselekménytől és minden támadástól, akár külön, akár más hatalmakkal együtt; tartózkodtak 
olyan katonai szövetséghez csatlakozni, illetve olyat támogatni mely a másik ellen háborús cselekedeteket hajt 
végre. A paktum második része titkos volt, és a két nagyhatalom érdekszféra-elhatárolását tartalmazta. Ennek 
értelmében: a balti államok (Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia) területén a majdani szovjet-német 
határt Litvánia északi határa alkotja majd, elismerve Litvániának a vilnai területhez fűződő érdekét; a lengyel 
államhoz tartozó területeken Németország és a Szovjetunió érdekszféráját hozzávetőleg a Narev, a Visztula és a 
Szan folyók vonala határolja el; egy független lengyel állam további fenntartásának kérdését a további politikai 
fejlemények során fogják a felek tisztázni, barátságos megegyezés útján; Délkelet-Európa vonatkozásában szov-

jet részről hangsúlyozták érdeküket Besszarábiát illetően, német részről hangsúlyozták a teljes politikai érdekte-

lenséget ezeken a területeken. 
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Arra nézve, hogy mennyire lehetetlen helyzet uralkodott ezen a téren országos viszonylatok-

ban is, bizonyítja ezt a MÁK Rt igazgatói ülésének idevonatkozó jegyzőkönyv anyaga: 

„A legutóbbi visszacsatolt kárpátaljai erdők kényszerű kitermelését a földművelésügyi 
miniszter ellenzi és nem sok megértést tanúsít a hazai bányák zavartalan üzemének követel-

ményei iránt. Jellemző erre, hogy azt a 20 000 m
3
 bányafát, amelyet Kárpátalja elfoglalása-

kor ott tárolt, a minisztérium nem az ajánlattévő kányavállalatoknak, hanem egy újonnan ala-

kult cégnek juttatta. Most azután ez a cég igyekszik a bányafát lényegesen magasabb áron 
továbbadni. Egyidejűleg próbálunk. valami bányafát. Romániából beszerezni, ennek kilátásai 

azonban ugyanannyira csekélyek, mint Jugoszláviai vagy Szlovákiai viszonylatban. Németor-

szágból a magyar bányáknak 40 000 m
3
 bányafát kellene kapniuk egy államközi megállapo-

dás: alapján, a szállítás azonban a legkülönbözőbb okokból késik.. Az új Szlovák állammal, 

amelynek erdőségeiből a világháború. előtt a bányafa legnagyobb részét kaptuk, igyekszünk 
kompenzációs alapon szén ellenében bányafát szerezni " 

 

Az előző évben jelzett, egyszeri beruházási hozzájárulást, részben a Rendkívüli Tartalékszám-

láról, részben belső tartalékokból tudta fedezni a társaság. A Nemzeti Beruházási Kölcsönre 

pedig 20 640 000 pengő19
 névértékű kötvényt bocsátottak ki, bankkölcsön igénybevételével.  

Mindezek közben az Ostmark
20

 felé irányuló szénkivitele a társaságnak csökkent, viszont 

Szlovákiába bányafa-kompenzáció ellenében, szeptembertől újra szállítani lehetett szenet. 
Felsőgallai alumíniumgyár december végére elkészült. Az üzembehelyezés 1940. január 23-

án történt; a gyárat dr. Varga József iparügyi miniszter nyitotta meg.
21

 Ennek emlékére 

                                                           
19

 17,52 milliárd forint. 
20

 Keleti Határvidék: a XIX. század óta elterjedt megnevezés a német történeti irodalomban az Avar Birodalom-

tól elszakított, majd a Bambergek uralma alá került későbbi osztrák területtel kapcsolatosan. →Hitler az 

→Anschluss-szal bekebelezett Osztrák Köztársaság nevének eltörlésére, Ausztria megnevezéseként 1938. 
márc.15-én, a birodalom területté nyilvánítással egy időben vezettette be. – Az önálló osztrák államiság emléké-
nek további kitörlésére 1942-ben „vezéri rendelkezéssel” az Ostmark megnevezést betiltotta. Ekkor az osztrák 
területeket közigazgatásilag kettészakította Donau - Reichsgaura - Dunai Birodalmi Tartomány és Alpen –
Reichsgaura  - Alpesi Birodalmi Tartomány. Az 1938-as példát követte, amikor a korábbi nyolc osztrák szövet-

ségi tartomány helyében, azok addigi területének módosításával az Alsó-dunai, Felső-dunai, Tirol-vorarlbergi, 

Stíriai, Karintiai, Salzburgi és (a korábbi alsó-Ausztriai területekből kiszakítva) a Nagy-bécsi Birodalmi Körzetet 
hozattatta létre.  
21

 Varga József (Budapest, 1891. febr. 8. - Budapest, 1956. dec. 28.) Vegyészmérnök, műegyetemi tanár, minisz-

ter.1920-ban a műegyetem magántanára, 1923-ban ny. rendes tanára lett. 1939-től iparügyi államtitkár, 1939-

1943-ig több kormányban is iparügyi, illetve kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter volt. Miniszterségének 
ideje alatt a magyar vegyipar jelentősen fejlődött. Magyarország hadba lépésével nem értett egyet. A Kállay-

kormányból kilépve visszatért a műegyetemi oktatáshoz. 1951-től a Nagynyomású Kísérleti Intézet igazgatója, 
1952-ben a veszprémi Nehézvegyipari Egyetem tanára. Legjelentősebb eredményei a műbenzinek és motorhajtó 
anyagok előállításához fűződnek. Eleinte főként a kőszenek nagynyomású hidrogénezésével foglalkozott. Ezen a 
téren nemzetközileg elismert felfedezése az úgynevezett kénhidrogén-effektus. A 2. világháború után a nagy 
aszfalttartalmú ásványolajok és kátrányok középnyomású hidrogénezésére dolgozta ki a nevéhez fűződő 
hidrokrakkolásos eljárást (Varga-eljárás). Eljárásait, találmányait számos, az ásványolajipar terén számottevő 
országban szabadalmaztatta. 1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia, levelező, 1946-ban rendes tagjává 
választották, az akadémiai testületben elnöke volt a szervetlen technológiai főbizottságnak, valamint a széntech-

nológiai bizottságnak. Több hazai tudományos, szakmai szervezetben töltött be vezető szerepet: tagja volt a 
Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának, 1930-tól alapító elnöke a Magyar Ásványolaj Bizottságnak, 
elnökségi tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, 1940-től tiszteleti tagja az Országos Magyar Iparművészeti 
Tanácsnak. Tudományos eredményei elismeréseként 1942-ben Corvin-koszorút kapott. 1950-ben a hazai ás-

ványolajak aromás vegyületekké való átalakításának általa kidolgozott módszereiért a Kossuth-díj ezüst fokoza-
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100.000 pengő22
 összegű alapítványt létesített a részvénytársaság az alumíniumipar körébe 

eső tudományos munkásság, illetőleg kutatás előmozdítására. A megnyilvánult alumínium-

kereslet csakhamar a gyár bővítését tette szükségessé. 

Népoktatási és egészségügyi intézményeik fejlesztésére is bőségesen fordítottak anyagiakat. A 

szociális és kulturális kiadásaik összege ez évben mintegy 6 millió pengőre emelkedett.  

A központi villamos erőműben üzembe került a 22.000 LE (16.000 kW) teljesítményű gőz-

turbina, a hozzátartozó berendezéssel együtt. A villamossági vállalati részek a felmerült rend-

kívüli közterhek ellenére tovább fejlődtek.  

Az alkalmazottak nyugdíjintézetének erőtel-

jesebb támogatása, részben a vagyona jöve-

delmezőségében beállott csökkenés, részben 
a nagyobb mérvű nyugdíjazások következté-
ben, szükségessé vált. 

 

 

1940. év 

Az 1940-es év – a már második éve folyó – háború befolyása alatt alakult. 1940 febru-

árjában a kormány Széngazdálkodási Bizottságot létesített, hogy a szenet az állami és honvé-
delmi érdekek szem előtt tartásával ossza el. A bizottság csökkentette a központi fűtések és 
háztartások szénigényeit. A belföldi fogyasztás nagy mérve miatt a szénkivitelt korlátozni 

kellett. A széntermékek forgalmi adóváltságának 1940 májusában bekövetkezett emelése ezek 
drágulását idézte elő. Az 1939. szeptember 2-án kelt 8300/1939. M. E. számú rendelet az 
1939. augusztus 26-i szénárakat rögzítette,23

 ennek következtében minden költségtényező 
emelkedése ellenére sem volt módunkban eladási árainkon változtatni, ami a hozamot súlyo-

san csorbította.  

A társaság dunántúli villamos erőművének energiatermelése 50 %-kal emelkedett, e telep, 

jelentős bővítésének eredményeként. A felsőgallai alumíniumgyár decemberben már megket-

tőzött termeléssel dolgozott.  

A háború e nyomasztó légkörében némi vigaszt hozott a második bécsi döntés24
 és így kelet-

magyarországi területek, valamint Erdély egy részének visszatérése.  

                                                                                                                                                                                     

tát, 1952-ben pedig a szerves kémia terén elért elméleti és gyakorlati jelentőségű eredményeiért a kitüntetés 
arany fokozatát vehette át. 1957-ben posztumusz ítélték neki oda a Wartha Vince-emlékérmet. Ezek mellett 
kitüntetettje volt a Szocialista Munkáért Érdeméremnek (1953) és a Munka Érdemrendnek (1956). 
22

 Hozzávetőleg 85 millió mai forint. 
23

 Sajnálatos módon az ilyen jellegű intézkedések minden politikai rezsimben megismétlődtek.  
24

 Románia számára az 1940-es esztendő súlyos kríziseket hozott, ugyanis Jugoszlávia kivételével valamennyi 
szomszédja területi követeléseket fogalmazott meg vele szemben: a Szovjetunió Besszarábiára – a mai Moldávi-

ára –, Bulgária Dél-Dobrudzsára, Magyarország pedig Erdély lehető legnagyobb részére pályázott. Bukarest a 
három oldalról várható fegyveres konfliktus elkerülése érdekében kénytelen volt engedni a nyomásnak. A Szov-

jetunió – a Molotov-Ribbentrop - paktum titkos záradékában foglaltak nyomán – 1940. június 28-án egyetlen 
puskalövés nélkül szállhatta meg Besszarábiát. A szovjet sikereken felbátorodva a Teleki-kormány is agresszí-
vabban lépett fel Romániával szemben, és elérte, hogy augusztus 16-án Szörényváron – Hory András és Valeriu 
Pop vezetésével – a két állam delegációi tárgyalóasztalhoz üljenek. A nyolcnapos konferencia végül „a süketek 
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Az ország erdőállományának egy része visszatért, azonban szénellátás szempontjából a visz-

szacsatolt országrész az eddigi területekre van utalva. Soha nem tapasztalt méretű forgalom 

jelentkezett, a széntermelés terén azonban az elért pénzügyi eredmények ismét nincsenek 
arányban a forgalom emelkedésével.  

Az egyre növekvő közterhek és a termelés drágulása mind a jövedelmezőséget, mind új befek-

tetések lehetőségét erősen csökkentették. A háború kitörése óta fokozódó nyersanyaghiány, 
különösen a bányafa hiánya, nehéz feladatok elé állította a szénbányákat. Ugyanígy állandó 
gondot adott munkásoknak az élelemmel, zsírral, szalonnával és ruházati cikkekkel való ellá-
tása is.  

Ez évben a beruházási hozzájárulás esedékes részleteként a társaság 5 449 092.- pengőt25
 tett 

ki a tartalékai terhére. Ugyanekkor az Erdélyi Államkölcsönből 15 400 000.- pengő26
 névérté-

kű kötvényt vásárolt meg, de ezt is hitelből. 

A széntermelés már az előző évi csúcsteljesítményt is meghaladta, tatai és esztergomi bányá-
szatainkban mintegy 2,5 millió mázsás emelkedéssel 27,3 millió mázsa szenet termelt. A Bor-

sodi Szénbányák Részvénytársaság termelésével együtt az össztermelés 31 millió mázsa az 
előző évi 28 millió mázsával szemben, tehát kereken 10 %-os az emelkedés. Ez borsodi vo-

natkozásban 3,7 millió mázsa (370 000 tonna) össztermelést jelent, amely itt viszont 18,92 % 

növekedés ad. Ebből is látszik, hogy a korábban a dunántúli bányák előnyére a borsodiakat 

valamelyest korlátozták! 

Egész éven át fokozott üzemmel dolgoztak a bányák, egyetlen szünnapot sem tartottak, ennek 

ellenére egyik hónapban sem sikerült készletet gyűjteni.  

1940-ben aztán olyan események is bekövetkeztek, amire a széntermelés fellendülése 
mellett, sokan nem számítottak! Ez pedig a korábban már említett, lehetetlenül gyenge, bá-
nyász-bérezés volt. Erre sajnos a tulajdonos vállalatokban nem fordítottak kellően és körülte-

kintően elég figyelmet. Sajnos még az olyan „nagyok” sem, mint a MÁK Rt, illetve itt Bor-

                                                                                                                                                                                     

és némák párbeszédének” bizonyult, így a határvitában az utolsó szó Németországot és Olaszországot illette 
meg. Hitler kiegyensúlyozott döntést akart, mert el akarta kerülni, hogy szövetségesei háborúba keveredjenek 

egymással, hiszen egy ilyen konfliktus komolyan veszélyeztette volna az Anglia elleni küzdelem sikerét. Romá-
nia tengelyben tartása elsősorban a havasalföldi olajmezők miatt volt fontos, míg Magyarország földrajzi helyze-

tének köszönhette kedvező alkupozícióját. Ciano gróf olasz külügyminiszter naplójából mindenesetre kitűnik, 
hogy a kérdés mind neki, mind Ribbentropnak elsősorban a román olaj zavartalan szállítása és a nyugalom miatt 
volt érdekes. Horthy és Teleki szembe kellett, hogy nézzen a német–olasz bíráskodás számos negatív következ-

ményével. Budapesten úgy vélték, akár még a háború is kedvezőbb lett volna a nagyhatalmak döntésénél, hiszen 
ezzel Magyarország még inkább elkötelezi magát Hitler irányában. A náci befolyás növekedése miatt érzett 

félelem nem is volt alaptalan: erről a magyar delegáció – Teleki és Csáky István külügyminiszter – már augusz-

tus 29-én meggyőződhetett, amikor meglátta a német–magyar kisebbségvédelmi egyezmény tervezetét. A né-
met–olasz bizottság augusztus 30-i határozata értelmében Magyarország – keleten a Kárpátok hegyláncáig, délen 
a Nagyvárad –Kolozsvár – Marosvásárhely - Sepsiszentgyörgy vonalig – Erdély területéből mintegy 43 000 
négyzetkilométert kapott vissza, melynek 2,4 milliós lakosságából – az 1941-es népszámlálás szerint – 54 %, 

azaz 1,3 millió fő vallotta magát magyarnak. Ez a döntés tehát főként Magyarország számára volt kedvező. Az 

első, felvidéki területnyereséget eredményező bécsi döntéshez képest a második kevésbé volt igazságos, de eb-

ben az erdélyi népesedési viszonyok is komoly szerepet játszottak, hiszen a romániai magyarság zöme – a Parti-

um mellett – a Kárpátok délkeleti sarkában fekvő Székelyföldön élt. Komoly különbség volt az is, hogy míg a 
Csehszlovákia elleni revízió a müncheni konferencia függvénye volt – tehát ahhoz a britek és a franciák is áldá-
sukat adták –, addig Észak-Erdély visszaszerzése a tengelyhatalmak nyomása révén valósult meg. 
25

 4,72 milliárd forint. 
26

 13,34 milliárd forint. 
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sodban a Borsodi Szénbányák Rt. Ez utóbbi, mivel a MÁK Rt irányítása alatt állt, csak azt te-

hette, amit az anyavállalat elrendelt nekik. 

Sajnálatos módon ekkor már a bérkövetelések kapcsán megjelent a politikai izgatás is, mint 
termelést gátló tényező… A lehetetlen helyzeteket sokszor kihasználják! 

A sztrájk a salgótarjáni területről indult el október 7-én. Eleinte itt is bérmozgalomnak indult 

és csak azután lett politikai színezetet.
27

 Október 14.-15.-én a tatai, dorogi, tatabányai, pécsi, 
egercsehi bányászok is megtagadják a munkát. Október 21-én aztán már Ózd környékén is.  

A helyzet megoldására a honvédség karhatalmi alakulatokkal állította helyre a rendet, közér-

dekű munkaszolgálatos alakulatokat, de bányász katonákból álló alakulatokat is munkába állí-
tott. Lengyel bányászokat is igénybe vettek a sztrájktörésre. 

Októberben tehát a MÁK Rt csaknem valamennyi üzemében és bányájában sztrájkot robban-

tott ki és a két hétig tartott munkabeszüntetés. A széntermelésben több mint 1 millió mázsa 
(100 000 tonna) kiesést okozott.  

Tatabányán 102, Dorogon 52 főt tartóztattak le. Október 25-én a miskolci honvédbíróság 

megtartotta a letartóztatott bányászok ügyében az első számú főtárgyalást. Itt 26 bányászt 
ítéltek el 1 év 4 hónaptól, 3 évig terjedő börtönbüntetésre, és 5-8 évig terjedő hivatalvesztésre, 
politikai jogaik gyakorlatának felfüggesztésére. 

A sztrájkot élelmiszer kiosztás követte és munkabér-kifizetés szabályozására is történtek in-

tézkedések. 

A bányászsztrájk végül is részleges eredményeket hozott. Átmenetileg javult az élelmiszerel-

látás. A kormány kénytelen volt az ipari munkásság bérét 7 %-kal növelni. Átmenetileg hatá-
lyon kívül helyezte a 8 órás munkanap és fizetéses szabadság felfüggesztéséről szóló rendele-

teket. 

A bányász sztrájkot a szélsőjobbos nyilasok fel akarták használni a Teleki-kormány megbukta-

tására és ezért kezdetben támogatták. Amikor azonban látták a sztrájkmozgalom valódi célját 

– és észrevették, hogy az nem szolgálja az ő céljukat – cserbenhagyták a bányászokat. 

 

„ Az első vezérszónok Peyer Károly szociáldemokrata volt. Elismerte, hogy külpoliti-
kai vonatkozásban szükség van a sajtó ellenőrzésére, de tiltakozott az ellen, hogy belpolitikai 
vonatkozású közleményeket is betiltsanak. A bányászsztrájkkal foglalkozva arról beszélt, hogy 
a munkások között már hónapok óta nyilas izgatás folyik. A nyilaskeresztes párt kibújik a fele-

lősség alól és azt mondja, hogy nem ő idézte elő a sztrájkot. Jegyzőkönyveket olvasott lel, 
amelyekkel bizonyítani kívánta, hogy a nyilaskeresztes párt Gruber Lajos vezetésével rendezte 
a bányászsztrájkot, amelyet kizárólag politikai zavarkeltés céljából idézlek elő. Szóvátette a 
nyugdíjasok ügyét…”28

  

 

                                                           
27

 Megjegyzés: ekkor a szénbányák egy része, sok más ipari és egyéb termelő hellyel hadiüzemi besorolásúak. A 
sztrájk itt veszedelmes dolog, mert a katonai törvények szerint megy az ítélkezés! A nem hadiüzemi besorolású 
helyeken katonai behívásokkal akarták letörni a sztrájkot. 
28

 Magyar Nemzet, 1940. november (3. évfolyam, 234-257. szám)1940-11-28 / 255. szám 
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„ Gróf Teleki Pál miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy a bányász-sztrájkkal 
kapcsolatban is az volt a kormány álláspontja, hogy a sztrájk nem eszköz, különösen nem az 
ország jelen állapotában, legkevésbbé hadiüzemben dolgozó munkásság számára. A kormány 
nem alkalmazott erélyesebb eszközöket. Az volt az álláspont, hogy a hadiüzemekben folyó 
sztrájk tartama alatt nem tárgyal a munkássággal. A munkásság ezt az álláspontot tudta. 
Amikor a sztrájk már megszűnt, ami már meg is történt, az iparügyi miniszter meghallgatta a 
munkásságot. Saját rendelkezésére megvizsgálják a bányászmunkások élelmezési kérdéseit, 
amely egyes helyeken nem volt megfelelő. Hogy egynéhány munkás Pesten járt és politikai 
pártokon keresztül keresett összeköttetést az iparügyi miniszterhez, erre csak azt tudja mon-

dani, hogy ezek nem voltak a munkásság legális képviselői, A bérjavításnál a 7 százalékos 
emelés nem jelentette azt, hogy a vállalatok nem emelhették a béreket ezenfelül. Csak azt je-

lentette, hogy az egész vonalon legyen 7 százalékos emelés. Amit egyébként mindenki megér-

demelt…”29
 

 

„ Gruber Lajos (nyilas) nagy vihar közben kezdte meg interpellációját a salgótarjáni 
és tatabányai bányászsztrájk ügyében.  

Grnber szerint a sztrájk azért tört ki, mert a bányamunkások a miniszterelnök által elrendelt 7 

%-os béremelést kihívásnak tekintették akkor, amikor a legfontosabb szükségleti cikkek ára 40 

%-kal emelkedett. A továbbiakban azt állította, hogy a sztrájkot egy szociáldemokrata vezető 
indította el. Ő – Gruber – telefonon értesítette tatabányai „híveit", hogy óvakodjanak a 
sztrájktól. (Felkiáltások a Ház minden oldalán: „Nem igaz, maguk voltak az okozói!") Inter-

pellációja végén, állandó viharok között azt fejtegette, hogy a sztrájkért a kormány viseli a 
felelősséget.”30

 

 

„… Mindenek felett elviselhetetlenné vált helyzetük késztette őket erre a lépésre, amit 
egyébként semmiféle nyilas demagógia befolyására, Szálasi Ferenc, vagy Gruber Lajos képvi-

selő handabandázására nem vállaltak volna. A bányászok a harc kezdeti szakaszában azért 
fogadták el a nyilasok vezető szerepét, mivel más politikai tényező nem akadt az országban, 
amely elviselhetetlen helyzetük gyors orvoslását ígérte volna… 

Magyarország területén 1940-ben összesen 77 barnaszénbányában és 8 feketeszénbányában 
folyt termelő tevékenység. 46 626 munkás és tisztviselő dolgozott a szénbányászat területén, 
az egy telepre eső átlag 512 fő. 1940-ben 279 volt az üzemnapok száma, jóval magasabb, mint 
a korábbi években. A munkásoknak kb. 87 %-a a magánkapitalista, mintegy 13 %-a az állami 
üzemekben dolgozott.  

Az összes alkalmazottak részére 1940-ben, a természetbeni juttatások értékét is figyelembe 
véve, a barnaszénbányászatban 66,8 millió pengő, a feketeszénbányászatban 11,4 millió pen-

gő munkabért fizettek ki.  

                                                           
29

 Nemzeti Ujság, 1940. november (22. évfolyam, 250-273. szám)1940-11-14 / 259. szám 
30

 Népszava, 1940. november (68. évfolyam, 249–272. sz.)1940-11-14 / 258. szám 
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10,3 millió tonna barna- és 1,2 millió tonna feketeszenet bányásztak ki, és ez a mennyiség 24 
illetve 15 %-kal haladta meg az 1938-as színvonalat. A széntermelés kb. 95 %-a az 1938. évi 
országterületen levő bányák felfokozott termeléséből adódott… 

 a hivatalos statisztika szerint, 16 bányatársulat 36 széntermelő üzeméből 31 219 munkás vett 
részt. A sztrájk elhúzódása következtében 335 669 munkanap esett ki a termelésből, a bányá-
szok 1,7 millió pengő bérveszteséget szenvedtek. Egy sztrájkoló munkásra számítva majdnem 
14 nap munkabeszüntetés és 70 pengő munkabérveszteség jutott. A széntermelés jelentősen 
visszaesett és országosan 40 000 vagon szénnel kevesebbet bányásztak ki; ez a mennyiség az 
1940. évi összes széntermelés 3 %-át jelentette.  

A sztrájk okozta kiesés erősen éreztette hatását a legnagyobb szénfogyasztók készleteinek 
csökkenésében: az államvasutak a sztrájk kitörésekor 65 napra elegendő szénkészlettel ren-

delkeztek, de ez a tartalék a sztrájk befejezésekor csupán 11 napi szükségletre volt elegendő. 
A hadiüzemek készletei is a rendeletekben előírt hatheti mennyiség helyett csupán 2 – 3 napra 

biztosították az üzemek menetét… 

Dr. Varga József egyetemi tanár iparügyi miniszterré történt kinevezése után gyorsabb lépé-
sek következtek a meglevő munkásügyi rendeletek végrehajtása terén. Rövid egy év folyamán 
a legkisebb munkabérek rendszerét oly mértékben fejlesztették tovább, hogy 1940 őszére 53 
iparágban és 8 bányászati szakmában voltak határozattal megállapított munkabérek. Ez a 
rendszer az összmunkásság 85 %-ára terjedt ki. A fennmaradó 15% főleg új gyárakban és 
üzemekben dolgozott, s ezáltal már az indulásnál is kedvezőbb bérezésben részesült. A munka-

idő tekintetében egyedül az idényjellegű építőipar területén nem történt szabályozás; egyéb-

ként a vállalatok 94 %-nál a napi munkaidőt 8 órában állapították meg. 1939 nyarán valósult 
meg először tömegméretekben a munkások fizetéses szabadsága, melyhez a feleség és a 14 
éven aluli gyermekek részére 50 %-os utazási kedvezményt biztosítottak. 76 000 munkáscsa-

lád élt ezzel a lehetőséggel, sokan pedig pénzben váltották meg szabadságukat. 1939 január-

jában kezdte meg működését az Országos Ipari és Bányászati Családpénztár. Az első évben 
15,4 millió pengő, 1940-ben 19,2 millió pengő gyermeknevelési pótlékot fizettek ki. Az általá-
nos munkabérek javítása tekintetében szintén történtek intézkedések, amelyek, ha nem is elégí-
tették ki a munkások igényeit, mégis a korábbi évekhez képest némi javulást hoztak. Az 1935-

től számított öt év folyamán Varga iparügyi miniszter szerint, „a bérek összege évenként 160 
milliótól 200 millió pengőig emelkedett, kb. 800 milliót kitevő kereset mellett".  

Az említett politikai okokon kívül a munkásság élet és kereseti viszonyainak javulásában a 
kedvező gazdasági konjunktúra is közrejátszott. A gazdasági életet átmenetileg fellendítették a 
kormány fegyverkezési programjának realizálására tett intézkedések, a kedvező mezőgazda-

sági terméseredmények és a mezőgazdasági export nagymértékű fellendülése… 

Magyarországon, minthogy a Teleki-kormány a fegyveres semlegesség álláspontjára helyez-

kedett, a gazdasági életet militarizálták.  A jelentősebb üzemek militarizálásával egyidejűleg a 
termelés szervezése és a nyersanyagellátás katonai, vagy katonai irányítás alatt álló kor-

mányszervek közvetlen hatáskörébe került. A korábbi hadiüzemi titkárok most már nyíltan az 
üzemek katonai parancsnokai lettek, akiknek feladatát képezte a zavartalan termelés biztosí-
tása, a munkafegyelem szigorú betartatása és a politikailag gyanús munkások megfigyelése, 
jegyzékbe vétele. A munkásokat a bányaüzemeknél is katonai egységekbe osztották, felállítot-
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ták a fogdákat, rendszeresítették a napiparancsokat és kihallgatásokat, valamint a 
kisebbméretű fegyelmezetlenségek helyszíni megfenyítését. A katonai parancsnokok az üze-

mekben a kaszárnyai fegyelem és légkör megteremtésére törekedtek, ezenkívül kiépítették sa-

ját besúgóhálózatukat is. Az üzemek és bányák militarizálása egyben a katonai hatóságok 
előtérbe jutását eredményezte a szocialista munkásmozgalom és a kommunisták üldözése te-

rén. Súlyosan érintette a munkásokat a militarizálással egyidejűleg bevezetett üzemi helyhez-

kötöttség is, ami a szabad munkavállalás jogának elvesztését jelentette, mert ezentúl munka-

helyet kizárólag a katonai parancsnok hozzájárulásával változtathattak… 

Ami a munkabérek összegét illeti, Borbély-Maczky Emil Borsod megyei főispánnak a kor-

mányhoz intézett titkos jelentése szerint: „Kétségtelenül megállapítható, hogy a munkásság 
jövedelmét 15 – 20 %-al emelni kell… egy vájár átlagos napi keresete 4,20 pengő, amely ösz-

szegből mintegy 15 – 20 % kerül levonásra, OTI járulék, kereseti adó, szerszámkoptatás, kar-

bidbeszerzés címén. Nem fedi a valóságot a munkaadók azon állítása, mely szerint az átlagos 
napi kereset 5,20 pengő körül mozog, mert ezt a jövedelmet a munkásoknak csupán kis, 20–30 

százaléka kapja. Még szomorúbb a felszíni munkások kereseti viszonya, mert napi 2,50 pengő-
től 3,20 pengőig terjed csupán. Ezek a bérek a mai körülmények között egy 4 – 6 tagú család-

nak a létminimumot sem biztosítják." Az élelmiszerrel való ellátás is kedvezőtlenebb volt más 
bányavidékeknél, mert egy földalatti dolgozó havi 2 kg zsiradékot, a külszíni munkások 1,5 
kg-ot és a családtagok havi 25 dkg-ot kaptak, de ezt is rendszertelenül. 1940 őszén a keresete-

ket teljes egészükben élelmiszer vásárlására kellett fordítani, szinte semmi sem jutott a szoká-
sos őszi beszerzésekre. Sok helyen a gyerekeket sem tudták az iskolába járatni, mert hiányzott 
a megfelelő ruházat... 

 A bányásztelepüléseken a nyilaskeresztes agitáció évek óta folyt, többnyire a helyi bányave-

zetők anyagi támogatása mellett. A nyilas szervezkedést nem a bányamunkások kezdeményez-

ték, hanem a bányatelepek kisiparosai, cipészmesterei és legényeik, akik felhasználták agitá-
ciójukban a bányászok egyre nyomorúságosabb helyzetét, tájékozatlanságát, a szociáldemok-

ráciából való kiábrándultságukat. A Gruber-féle interpellációk alapján készült röpiratokon 
kívül más nyilas kiadványokkal is mérgezték az emberek lelkét, de ezek hatása főleg akkor 
jelentkezett, amikor a munkások előtt más választás már nem maradt, mint a munkabeszünte-

tés vagy a teljes elnyomorodás. A nyilas agitátorok állandóan hangoztatták, hogy a bányászok 
panaszait és sérelmeit csak pártjuk hatalomra kerülése után fogják orvosolni.  

Ugyanakkor a nyilasvezetők maguk között abban állapodtak meg, hogy teljesíthetetlen gazda-

sági követelések ürügyén sztrájkba viszik a munkásokat s ezáltal az első lépést megteszik a 
kormány megbuktatása és a hatalom megragadása felé vezető úton… 

mintegy 120 bányász, akik a nyilaspárt költségén az Andrássy-úti székházba érkeztek, hogy ott 
kialakítsák az egységes béremelési követeléseket. Az egész napon át ülésező kongresszuson, 
mint utólag kiderült, az Esztergom megyei, a salgótarjáni és a pécsi kiküldöttek voltak a han-

gadók. Hosszas vita után végül is a dorogi küldöttség javaslatára 30 %-os béremelés követe-

lést tartalmazó memorandumot állítottak össze. Az elnöklő Gruber képviselő ezután bejelen-

tette, hogy a memorandumot munkásküldöttség élén adja át az iparügyi miniszternek.  
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A kongresszus után fokozott erővel, most már konkrét cél érdekében folytatódott a bányamun-

kások körében az elégedetlenség szítása, a nyilaspárt népszerűsítése, a munkabeszüntetés 
előkészítése és a tagtoborzás.…  

,, . . . a szénbányamunkások között tényleg kezdődik és erősen terjed egy béremelés 
iránti mozgalom, melyre nézve azonban egyelőre maguk a munkások sem tudják, hogy az 
honnét ered, kik szervezik és irányítják . . . Miután a 1 szociáldemokrata szervezetek minden-

hol szétszóródtak, és az ismert bizalmi emberek is elszigetelve állanak, valószínű, hogy a 
mozgalom vezetése tényleg valamely nyilas szervezet kezében van, amely azonban ezúttal igen 
ügyesen, nem az ismert szervezetein keresztül és nem a nyilas jelszavakkal és propagandaesz-

közökkel, hanem suttogó propaganda útján dolgozik olykép, hogy a munkásságnak a nyilas 
mozgalmak felé hajlamos hangulatát kihasználva, bizalmi emberek, magára a nyilas pártokra 
hivatkozás nélkül terjesztik a mozgalmat."31

 … 

Szeptember 8-án a mátranováki bányatelepeken, melyek a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 
(Salgó) tulajdonában voltak, 1200 bányász szüntette be a munkát és mozgalmukhoz rövid idő 
alatt 4000 munkás csatlakozott… 

Ugyancsak a munkások nyugtalanságáról érkeztek hírek a Rima bányákból is, ahol szeptem-

ber 14-én Bánszálláson, szeptember 23-án Farkaslyukon követelték a fizetésemelést, a szénjá-
randóság növelését, a munkafeltételek megjavítását és a jobb élelmiszerellátást… 

Ezért hosszas vita után a kormány úgy határozott, miután a hivatalos létfenntartási index 
1940 őszére a háború kitörése óta 14%-os emelkedést mutatott, hogy 7 %-kal felemeli az ipari 

munkabéreket. A hivatalos megállapítások szerint ui. a munkások fizetésüknek mintegy felét 
költötték el élelmiszerekre, így a 7 %-os emelés a háború előtti színvonal tartását biztosítja. A 
minisztertanács ülésén Varga iparügyi és Reményi-Schneller pénzügyminiszter között vita 

alakult ki e kérdésben. Varga előadta, hogy az újonnan alapított és felfokozott termelést foly-

tató üzemek tulajdonosaiban van hajlandóság béremelésre, míg a hagyományos iparágak 
vezetői minden bérjavítás elől elzárkóznak. A pénzügyminiszter az utóbbi érdekképviseletek 
álláspontjának adott hangot, amikor a maga részéről semmiféle béremelést nem javasolt, 
mondván, hogy a meglevő áruhiány miatt a béremelés csupán inflációt eredményezne. A 
Nemzeti Bank Főtanácsa is az utóbbi álláspontra helyezkedett. Végül is azonban a 7 %-os 

emelést fogadta el a minisztertanács… 

Az elkeseredett hangulatot ügyesen élezte és továbbszította a nyilas suttogó propaganda. 
Szeptember végén, kapcsolatban az említett 3400-as rendelet visszavonásával és Szálasi sza-

badon bocsátásával, a nyilasok olyan híreket terjesztettek, hogy néhány héten belül bekövet-

kezik fegyveres hatalomátvételük is. Embereket neveztek meg, akiknek a hatalomátvétel utáni 
kivégzését ígérték, halállistákat terjesztettek… 

Az 1940 nyárvégi német villámháborús sikerek nyomán erősödött a pángermán uszítás és a 

Volksbund propaganda… 

A nyilaskeresztes párt úgy értékelte a helyzetet, hogy rövidesen sor kerül Magyarország né-
met megszállására is… 

                                                           
31

 Baranya megyei főispáni bizalmas iratok 451/1940. 
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a munkások politikai hovatartozását ugyanúgy lehet értékelni, mint az 1940. évi bányászmoz-

galmakat általában: a munkások, akik évtizedeken át csalódtak a szociáldemokrata pártban 
és a bányászszakszervezetben,32

 akik nem állottak kapcsolatban az illegális kommunista párt-

tal, kétségbeejtő helyzetükben – hasonlóan az 1939. évi mozgalmakhoz – ösztönösen és önál-

lóan bérmozgalmat kezdeményeztek… 

„… Benyomásom, hogy a zömnél kimondottan bérmozgalomról van szó és csak egy ki-

sebbik rész használja fel ezt az alkalmat, főleg suhanc gyerekek, akik politikai okokból csatla-

koztak a sztrájkhoz. A bányászok helyzete kereseti szempontból, amennyire én értesültem és 
láttam, nem a legrózsásabb. Pl. az egyik öreg bányász mutatta, hét családjára napi 4 pengő 
19 fillér a keresete ... a sztrájk háttere benyomásom szerint tényleg bérmozgalom."33

 

,,Igen együtt vagyok velük, de ők mindig a politikai háttérre hivatkoznak, és nem a 
munkabérre. Ugyanígy van a bányavezetőséggel is. Azoknak az érdeke azonban a legkisebb 
munkabér. Én ezen a téren nem vagyok velük egy nézeten, itt nézeteink eltérnek egymástól. Ők 
nemigen akarnak a munkássággal tárgyalni. Talán – gondolják – a sztrájkot így is le lehet 
törni. Én pedig meg vagyok győződve, hogy egy kis béremeléssel a munkások 80 %-a, azonnal 

munkába állna."…34
  

október 10-én.délután, az iparügyi és belügyminiszterek hozzájárulásával, Barabás Emil al-

tábornagyot, honvédelmi minisztériumi főcsoportfőnököt küldték le Salgótarjánba, hogy a 
helyszínen tartózkodó kormányzati személyekkel karöltve vizsgálja meg a helyzetet, és ha 
szükséges, vegye rá a bányatulajdonosok képviselőit bizonyos engedmények megadására, a 
sztrájk gyors befejezése érdekében. Barabást útjára elkísérte Kádas iparügyi államtitkár és 
Magasházy miniszteri tanácsos, valamint más katonai személyiségek. A kormány engedélyével 
ugyancsak leutaztak Ronkay

35
 és Mocsáry kormánypárti képviselők, a nyilaspárt részéről pe-

dig Gruber Lajos. Barabás megérkezése után először az élelemtárakat vizsgálta meg, majd a 
képviselők jelenlétében meghallgatott néhány munkást… 

A legnagyobb meglepetésre és a résztvevők általános elképedésére ezután az elnöklő Barabás 
altábornagy szólalt fel. Egy kezében levő céduláról fizetési adatokat olvasott fel. Elmondotta, 

                                                           
32

 A bányászszakszervezet egyébként még közvetlenül a harc kirobbanása előtt is igyekezett a munkásokat a 
nyilas befolyás alól kivonni és a sztrájkot megakadályozni. A Magyar Vasmunkások Lapjában az erdélyi bányá-
szok csatlakozásáról megjelent cikkben írták: „Künn a bányatelepeken és az azok körül levő falvakban serényen 
folyik a hazudozó, rágalmazó és megszédítő agitáció egy homályos cél érdekében. Veszedelmes és értelemmér-

gező folyamat ez . . . a bányász ne legyen vak eszköze olyan céloknak, amelyek tőle idegenek, amelyek nem 
javulást, hanem csak további nyomort és szenvedést hoznak számukra . . . Felelőtlen egyének szabadon uszíthat-

nak, gyűlésezhetnek és nyíltan agitálhatnak" Bányászszakszervezet iratai. 
33

 Báró Ungár Károly ezredes (1. budapesti honvéd gyalogezred) a kirendelt karhatalmi erők parancsnoka Nóg-

rádban. 
34

 Báró Ungár Károly ezredes. (akikről beszél a jelentésében Alliquander miniszteri tanácsos az iparügyi minisz-

tériumból és a helyi bányaigazgatóság emberei) Későbbi napokban, október 10-én.délután, az iparügyi és be-

lügyminiszterek hozzájárulásával, Barabás Emil altábornagyot, honvédelmi minisztériumi főcsoportfőnököt 
küldték le Salgótarjánba, hogy a helyszínen tartózkodó kormányzati személyekkel karöltve vizsgálja meg a hely-

zetet, és ha szükséges, vegye rá a bányatulajdonosok képviselőit bizonyos engedmények megadására, a sztrájk 
gyors befejezése érdekében. Barabást útjára elkísérte Kádas iparügyi államtitkár és Magasházy miniszteri taná-
csos, valamint más katonai személyiségek. A kormány engedélyével ugyancsak leutaztak Ronkay (Sajószentpé-
teri országgyűlési képviselő és bányaigazgató) és Mocsáry kormánypárti képviselők, a nyilaspárt részéről pedig 
Gruber Lajos. Barabás megérkezése után először az élelemtárakat vizsgálta meg, majd a képviselők jelenlétében 
meghallgatott néhány munkást. 
35

 Sajószentpéteri országgyűlési képviselő és a MÁK Rt, illetve a Borsodi Szénbányák Rt bányaigazgatója. 
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hogy hat bányászt hallgatott ki, akiknek napi keresetük 2 – 4,33 pengőt tett ki. Ó megállapítot-

ta, hogy ezek családos emberek és fizetésük a létminimumot sem éri el. Ezután személyszerint 
aposztrofálta a jelenlevő Schmidt vezérigazgatóhelyettest és megkérdezte tőle, vajon ő meg 
tudna-e élni havi 66 pengőből. Majd kijelentette, bár őt teljhatalommal küldte ki a kormány, ő 
nem lesz hajlandó a munkásság elnyomásához segédkezet adni, legfeljebb elcsapják. Vélemé-
nye szerint nem politikai harcról, hanem bérmozgalomról van szó, amelyet úgy lehet meg-

szüntetni, ha a társulat ad valamit a munkásoknak. Álláspontjához csatlakoztak a vezérkar és 
a kémelhárító képviselői is…36

 

 

Nem mehetünk el szó nélkül a mellett sem, hogy 

 

„ … Ugyancsak több adat van arra is, hogy Dorogon, Pécsett és Borsodban a 
nyilaspárt segélyezte a nagycsaládú sztrájkolókat és a letartóztatott munkások hozzátartozó-
it…”37

 

 

,,… A bányamunkások egyrésze, főleg a fiatalabb generáció, tagadhatatlanul szimpa-

tizál a nyilas eszmékkel, azonban a párt mai vezetőségével szemben bizalmatlan, a pártba 
beszervezve nincsenek. Az összes bányamunkásoknak mintegy 25 %-a nyilas érzelmű…"

38
 

 

„… Valójában az október 22-én a Rima ózdi bányáiban bekövetkezett munkabeszünte-

tés tekinthető az utolsó olyan lépésnek, melyet a nyilaspárt kezdeményezett. A Rima ózdi bá-
nyáiból elszórtan beérkező küldötteket még Gruber fogadta a nyilas pártközpontban és felhív-

ta őket, hogy az ő közvetítése nélkül ne bocsátkozzanak senkivel se tárgyalásokba. De az Ózd 
környéki bányák 10 tagú munkásdelegációját október 26-án már maga Szálasi Ferenc fogad-

ta. A nyilaskeresztes párt támogatását kérő küldötteknek Szálasi kijelentette, hogy a sztrájkot 
nem támogatják és általában elítélőleg nyilatkozott a sztrájkról, mint harci fegyverről. Han-

goztatta, hogy a bérköveteléseknek más elintézési módja is van, mint a sztrájk, amely nem a 
nemzeti szocialisták fegyvere. Szálasi október 26-i magatartásában tehát már világosan fel-

ismerhető a bányamunkások sztrájkjától való elfordulás…” 

 

A nyilasok előretörésének és a bányavidékeken való munkálkodásaiknak lesz jelentősége 
majd a sajószentpéteri zsidó lakosság elleni történésekben is!  

Amikor, bizonyos történésekre bukkantam Sajószentpéter életében az 1930-as ’40-es évek-

ben, nem igazán értettem, mert jóval korábban, én is mindig abban a hitben voltam – szocia-

lista történetírás –, hogy a bányavidéken mindenki baloldali érzületű, sőt… 

Aztán rá kell döbbenni, hogy nem, sőt… 
                                                           
36

 Szekeres József: Az 1940. évi általános bányászsztrájk története  
37

 Drávai Ferenc pilisszentiváni, továbbá Vetési József dorogi és Bencze János Pécs-szabolcsi nyilasvezetők 
idézett vallomásai. 
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 Baranya vármegye főispáni bizalmas iratok 
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Egy azonban bizonyos, mindennek az alapja az életkörülményekben keresendő! „A lét hatá-
rozza meg a tudatot!”39

 

Amit a borsodi főispán is leírt nagyon elgondolkodtató. 

 

 „Kétségtelenül megállapítható, hogy a munkásság jövedelmét 15 – 20 %-al emelni 

kell… egy vájár átlagos napi keresete 4,20 pengő, amely öszszegből mintegy 15 – 20 % kerül 
levonásra, OTI járulék, kereseti adó, szerszámkoptatás, karbidbeszerzés címén. Nem fedi a 
valóságot a munkaadók azon állítása, mely szerint az átlagos napi kereset 5,20 pengő körül 
mozog, mert ezt a jövedelmet a munkásoknak csupán kis, 20–30 százaléka kapja. Még szomo-

rúbb a felszíni munkások kereseti viszonya, mert napi 2,50 pengőtől 3,20 pengőig terjed csu-

pán. Ezek a bérek a mai körülmények között egy 4 – 6 tagú családnak a létminimumot sem 
biztosítják."  

 

A vájárbér itt tehát 4,20 pengő/nap, ami a levonások után 3,57… 3,36 pengő. Ez havi szinten 

30 teljesített műszakkal is csak 107,1… 100.8 pengő! 

A segédvájárok, csillések, egyéb munkások ennek a töredékét keresik, 75… 71 pengő. A kül-

színiek még kevesebbet! 

A sztrájknak aztán természetesen lettek eredményei a bányásokra nézve. A vezérkari főnök a 

tájékoztató jelentéseiben szintén a munkások helyzetén javító rendelkezéseket sürgetett. 

 

„Tekintettel arra, hogy úgy a szemlélő elöljárók, mint a karhatalmi parancsnokok 
egyöntetű jelentése szerint a munkásság szociális helyzete feltétlen javításra szorul, szükségét 
látom annak, hogy mindazokon a helyeken, ahol a munkásság a katonai karhatalom ténykedé-
sének hatása alatt a munkát újból vállalja, ezt azonnal a munkásság helyzetének megjavítását 
célzó kormányintézkedések kövessék."  

 

A kormány a kedvezmények mértéke felől október 20-a után tárgyalásokba kezdett a bányatu-

lajdonosokkal. Október 24-én Alliquander
40

 miniszteri tanácsos, szénkormánybiztos és Vizer 

                                                           
39

 Ennek oka valószínűleg azon feltételezésben keresendő, mely szerint az egyén megszületésekor bekerül a 
társadalmi gépezetbe, amely nagyon sok mindent már akkor determinál. A társadalmi változtatás kérdését onnan-

tól tartják érdekesnek, hogy a hatalmon lévők megpróbálnak valamit keresztülerőszakolni a társadalmon, kvázi 
egyetlen szereplőként, akikkel szemben minden más csak akadályként jelentkezik, melyekkel meg kell küzdeni-

ük. Ezt állítja a marxista elmélet. A „polgári” indíttatású gondolkodók ezzel szemben úgy vélik, hogy az egyén 
nem bekerül valahová, hanem „beáll” valahová. Tehát azon sémából indulnak ki, hogy az egyén saját érdekei és 
elképzelései szerint csoportokat hoz létre, és e csoportok versengenek, hogy saját ideájukból minél többet meg-

valósítsanak. 
40

 Alliquander Ödön (Nagyvárad, 1882. júl. 24. – Bp., 1954. okt. 26.): bányamérnök, bányajogi szakíró. A nagy-

váradi jogakadémián folytatott tanulmányai után a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán bányamér-

nöki oklevelet szerzett (1908). Ezt követően, mint bányaesküdt és bányabiztos rendészeti tevékenységet fejtett ki 
Ózdon, Rozsnyón, Zalatnán, majd Petrozsényben. 1917-től 1919-ig az erdélyi földgázkutatás és -termelés szer-

vezésével foglalkozott, kezdetben a magyarsárosi üzemnél, majd a Magyar Földgáz Rt. budapesti központjában. 
1919-től ismét a bányahatóságnál teljesített szolgálatot. Petrozsényben, 1921-től Bp.-en a Pénzügyminisztérium-

ban, majd a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztériumban, 1933-tól miniszteri tanácsos. 1945 után Debrecenben 
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Vilmos MÁK vezérigazgató között megállapodás jött létre a munkásoknak adandó kedvezmé-
nyekről.  

A megállapodás szerint elsősorban a kisebb keresetű munkáskategóriákon kell béremelés 

formájában segíteni, a túlórákra meg kell adni a bányászatban is a pótlékot és rögzíteni kell a 
béremelés előtti időpontban érvényben volt legfontosabb élelmi cikkek és ruházkodási cikkek 

árát a bányák élelemtáraiban.  

Miután a kormány és a legerősebb bányavállalat a MÁK Rt ily módon megegyezett a bányá-
szoknak nyújtandó kedvezmények tekintetében, a sztrájkolok és a kormányképviselők közötti 
tárgyalásokon a tisztviselők a tulajdonosokkal közösen kialakított álláspont alapján teljesítet-

ték vagy vetették el a munkáskívánságokat. 

 

„… a kormány a legkisebb munkabérek újból való megállapítását tervezi, amelynek 
alapján a szakmányban dolgozóknál 4–5 filléres, az óra és napibérben dolgozóknál pedig 
mintegy 10 %-os béremelés várható, a korábban megadott 7 % mellett. A túlórákra bevezetik 
a 25–50 %-os pótlékolást, az élelmiszerárakat az október 1-i színvonalon rögzítik. A bányá-
szok nem nagy lelkesedéssel fogadták a küldöttség által közölteket, de figyelembevéve a válla-

lat által kilátásba helyezett és részben már ki is fizetett 25 %-os őszi és 25 %-os karácsonyi 
segélyeket, megállapítható, hogy a tatabányai munkások mintegy 13–17 %-os béremelést ér-

tek el állhatatos harcukkal, szemben a kormány által eredetileg megadott 7 %-kal…” 

 

A tatabányai megegyezés hírére az összes többi bányatelepen, a dorogi szénmedence kivéte-

lével, megkezdődött a bányászok visszatérése munkahelyeikre és a termelés is lassan emel-

kedni kezdett. Egyidejűleg mindenütt megindultak az egyeztető tárgyalások, amelyek, a helyi 
adottságoknak és erőviszonyoknak megfelelően, kisebb-nagyobb béremelést hoztak a bányá-
szoknak. 

Minden éremnek két oldala van. Itt is felmerültek a leírtakon túl aztán még számos más kér-

dések is.  

A kormány a munkáltatókra hárította át a béremelések rendezésének nagyobbik részét. Tette 
ezt úgy, hogy a korábban a szénre, a vállalati beruházásokra kivetett nem kis adókat nem tö-
rölte el és ahhoz sem járultak hozzá, hogy a szénárban az újonnan felmerült költségek lega-

lább egy része érvényesíthető legyen. 

Minden esetre egyértelmű, hogy az 1940. évi nagy sztrájkok bérezéssel való megoldásában a 
MÁK Rt és vállalatai az elsők között voltak. 

1940-ben a MÁK Rt, a bajok és veszteségek ellenére, megfelelő jegyzéssel részt vett minden 

jelentős állampénzügyi hitelműveletben és munkásbiztosítási, jóléti, művelődési, szociális és 
sportintézményekre 6.6 millió pengőt fordított. 

                                                                                                                                                                                     

szénkormánybiztos, az elsők között munkálkodott a bányászat helyreállításában és a széntermelés megindításá-
ban. 1948-tól az Iparügyi Minisztériumban a bányaügyi és földtani osztályt vezette, végül a Bányászati Kutató 
Intézet munkatársa volt. Sokrétű gyakorlati tevékenysége mellett az újabb kori magyar bányajog egyik megte-

remtője volt. A Bányászati és Kohászati Lapokban évtizedeken át közölt adatai forrásértékűek.  
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Néhány adalék a MÁK Rt élelmiszerrel kapcsolatos tevékenységéről, illetve a tulajdonosi kör 
„érdektelenségéről”… 

A társulat számára a nehézséget a munkások élelmiszerrel /hússal, zsírral, szalonnával/, illetve 

más közszükségleti cikkekkel való ellátása jelentette.  

Különösképpen 1940 második felében vált a helyzet kritikussá, amikor a társulati élelemtárak 
is kifogytak, az élelmiszerek beszerzése szinte lehetetlennek látszott. 

 

„ Ebben az esztendőben már súlyos ellátási nehézségekkel küzdött a vállalat. A tata-

bányai bányaigazgatóság 120/1940. sz. hirdetményében tette közzé ezzel kapcsolatos intézke-

déseit: 1940. november 1-i hatállyal az alapvető élelmiszerek és a bakancs árát az alkalma-

zottak részére rögzítették a társaság élelemtáraiban. A cukor havi adagját földalatti munká-
soknak havi 1 kg-mal, földfelettieknek 3/4 kg-mal, családtagoknak 1/2 kg-al emelték; a tejet 
ezentúl közvetlenül a termelőtől kívánták beszerezni, és termelői áron adni a munkásoknak; az 
elsőrendű ruházati cikkek: fehérnemű, bakancs árát rögzítették; a leggyengébb fizetésűeknek 
soron kívüli fizetésemelést adtak, hogy a megfelelő megélhetés mindenkinek biztosíttassék.”  

 

Vida Jenő elnök-vezérigazgató41
 már 1940. szeptember 30-i igazgatósági ülésen beszámolt 

ezekről a nehézségekről.  

„...munkásaink részére havonta kb. 1.000 disznóra illetve 7,5 vagon zsírra és szalon-

nára van szükségünk. Tekintettel a fennálló nehézségekre, úgy látszik kénytelenek vagyunk 
disznó hizlalásra berendezkedni." 

Később ezt az elképzelést sikerült is valóra váltani, és 1941 elejére kb. 13 000 sertést állítot-

tak be hizlalásra abban a reményben, hogy a munkások zsírral, hússal és szalonnával való 
ellátását így sikerül megnyugtató módon rendezni. 

 

1941. év 

                                                           
41

 Vida (Weil) Jenő (Budapest, 1872. augusztus 30. – Auschwitz, 1945. március.): nagytőkés, iparvállalati vezér-

igazgató. A budapesti kereskedelmi akadémia elvégzése után 1889-ben a Leipziger-féle szeszgyár alkalmazottja. 
1897-től cégvezető, majd igazgató, 1914-től vezérigazgató a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.-nál (MÁK Rt). 
A MÁK Rt-ot átszervezte és hatalmas iparvállalattá fejlesztette, meghonosítva a karbid, a robbanóanyagok és 
más iparcikkek gyártását. A háború alatt az Országos Szénbizottság és a Központi Árvizsgáló Bizottság tagja 
volt. Az I. világháború alatt megépíttette a felsőgallai cementgyárat. 1918-ban a vállalat érdekkörébe vonta az 
Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt.-ot. Jelentős tőkét fordított az I. világháború utáni években felfede-

zett dunántúli bauxittelepek feltárására és a bauxit hazai feldolgozására. Felsőgallán alumíniumkohót helyeztetett 
üzembe. Szoros kapcsolatok fűzték a Magyar Általános Hitelbankhoz, az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt.-hoz 

és sok más iparvállalathoz. A nagytőke oldaláról támogatta a rendszer politikai vezetőit. Gazdasági főtanácsossá, 
majd 1928-ban a magyar felsőház örökös tagjává nevezték ki. Horthy Miklós szűkebb köréhez tartozott. A kor-

mányzó körével való kapcsolata olyan szoros volt, hogy az öt zsidó származású képviselő között volt, aki a 
Horthyra nehezedő német tiltakozás ellenére még 1943-ban is a felsőház pénzügyi bizottságának tagja maradt 
(Vida mellett ezek: báró Kornfeld Móricz, báró Ullmann György, ifj. Chorin Ferenc és Egry Aurél).  Az ország 
német megszállása után a Gestapo elfogta. Budai villájába Otto Winkelmann SS-tábornok szállásolta el magát, 
Vida Jenőt pedig Auschwitzba deportálták, ahol végelgyengülésben, a koncentrációs tábor felszabadítása után 
halt meg. 
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1941. évben a MÁK Rt történetének és megalapozott fejlődésének ötvenedik esztende-

jébe lépett. Üzemeik mindvégig a rendkívüli háborús viszonyok megkövetelte fokozott erőfe-

szítéssel dolgoztak és újabb csúcsteljesítményt értek el.  

A Felvidék, Kárpátalja, Kelet-Magyarország és Erdély egy részének visszatértét követően 
hazánk területe ismét gyarapodott Bácska, Dél-Baranya és a Muraköz visszacsatolásával. E 
területgyarapodások a szénfogyasztás igényeit jelentősen növelték, mert a visszafoglalt terüle-

teken számottevő széntermelés nincs.  

 

„ 1941 tavaszán az esedékes közgyűlési jutalék összege is kisebb volt a szokásosnál: 
tisztviselők esetében a törzsfizetés 80 %-a, segédtisztviselőknél 50 %, altiszteknél pedig 15 %. 

Egyúttal a szénjárandóság mennyiségét is csökkenteni kényszerültek. A tisztviselői lakás (há-
rom szoba, konyha, fürdőszoba, mosókonyha) 176 q járandóságát 1942-ben 141 q-ra csök-

kentették, a két szoba-konyhás altiszti lakásét pedig 81 q-ról 66 q-ra mérsékelték, a munkások 
szénjuttatását azonban változatlanul hagyták.” 

 

Tatabánya széntermelése megközelítette a 27 millió mázsát, az esztergom-megyei bányászat 
több mint 2 millió mázsás termelésével együtt meghaladta a 29 millió métermázsát és a bor-

sodi szénbányák termelését beleszámítva 33 millió métermázsát ért el, ami az 1940. évi 31 
millió mázsával szemben kerek 6.5 %-os emelkedést jelent.  

Egyértelmű, hogy a Borsodi Szénbányák Rt bányái ekkor már 400 000 tonna éves termelést 
produkáltak. 

Ez az eredmény csak úgy volt elérhető, hogy egyetlen szünnapot sem volt, sőt több vasárnapot 
átdolgoztattak, vállalva a többletköltségeket. A rendkívüli kereslet miatt nem sikerülhetett 
készletet gyűjteni. Minthogy e jelenségek általánosan mutatkoztak, a Széngazdálkodási Bi-

zottság kénytelen volt a szénellátást átmenetileg korlátozni.  

A szénkivitel csupán Szlovákia felé fokozódott, hogy a kivitt szén ellenében kompenzációs 
alapon bányafát hozhasson be a társaság.  

Az év második felében háztartási szenet a viszont elárusítói üzletágban a 200.200/1941. K. M. 

rendeletnek megfelelően már csak kijelölt szénnagykereskedőknek és kiskereskedőknek szál-

líthattak, a lehetőség mértékében.  

Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa az 1941. év folyamán több ízben rendeletileg sza-

bályozta a szén- és brikettárakat. Sajnos, az engedélyezett szerény felárak, melyek mindenkor 
egy korábbi, már rendszerint túlhaladott kalkuláció adatain alapultak, alig nyújtottak lehető-
séget a közben megnagyobbodott termelési költségek áthárítására.  

A fokozott szén és energia igényeket a Tatabányai üzemeik, csak az összes feltárt szénmező 

bekapcsolásával, az összes aknák és az oroszlányi XVI. akna programszerű fejlesztésével, 
valamint központi villamos erőmű lényeges kiegészítésével sikerült teljesíteni.  
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A gyarapodó munkáslétszám a munkáslakóházak további építését tette szükségessé. Az arra 
érdemes munkásaik részére segítséget nyújtottak hosszabb lejáratú kölcsönök adásával, hogy 

családi házakat építhessenek maguknak.  

Melléküzemeik teljesítménye is emelkedett. A Felsőgallai alumíniumgyár termelőképesség-

ének teljes kihasználásával folytatta üzemét. E gyártelep további jelentős bővítését elkezdték, 

mely teljesítményét az eredetinek négyszeresére fokozza.  

Munkás jóléti, szociális és művelődési célokra ez évben 7,5 millió pengőt42
 fordítottak. Mun-

kás gyermekek részére az erdei iskolát és a már rendszeressé vált balatoni nyaraltatást biztosí-
tották.  

A politikai forrongások is napirenden maradtak! 

 

„1941 júliusában a szociáldemokrata párt és a felsőgallai nyilas pártszervezet is érte-

kezletet tartott. A bánya vezetőségének véleménye szerint mindkét értekezlet célja röviden egy 
szóban volt összefoglalható: izgatás. A szélsőséges jobboldali nyilas párt a németbarátság és 
a háború mellett agitált, de legfőképpen és egyre nagyobb hangerővel, egyre erőszakosabban 
igyekezett a közvéleményt a zsidók ellen hangolni. Ezzel ellentétben a baloldali szociáldemok-

rata párt a háború ellen agitálva arra ösztönözte szimpatizánsait, hogy minél lassabban ter-

meljenek, minél kevesebb erővel dolgozzanak, sok selejtet készítsenek. Katonaként ne harcol-

janak, hanem a szovjetekhez pártoljanak át. Csanády László tatabányai bányaigazgató feltét-

lenül javasolta a belügyminiszter figyelmét ezen körülményekre ráirányítani. A bányaigazga-

tóság a termelés szempontjait szem előtt tartva igyekezett mindkét politikai oldal hatásaitól 
távol tartani magát és a munkásságot egyaránt.” 

 

A beszerzési nehézségekre való tekintettel a munkások és családtagjaik kedvezményes ellátá-
sáról elsőrendű fontosságú élelmiszerekkel és ruhaneműekkel állandóan gondoskodtak, min-

dezen ellátási cikkeket az 1940. október 1-én fennállott árakon szolgáltatva ki.  

A beruházási hozzájárulás esedékes évi részletét 5 449 092.- pengő43
 összegben befizették és 

tartalékaik terhére számolták el. A már előzően említett Nemzeti Beruházási és az Erdélyi 
Államkölcsönből 36 040 000.- pengő44

 névértékű kötvényt vettek át. Az Erdélyi Nyeremény-

kölcsönből a társulat tisztviselői és munkásai kb. 500 000 pengő45
 névértékű kötvényt jegyez-

tek. Az alkalmazottak nyugdíjintézete és érdekeltségi vállalatok nyugdíjintézménye, az 
Industria, szintén számottevő részt vállalt az utóbb említett kölcsönből.  

A MÁK Rt bányászati és ipari érdekeltségei, valamint a villamos energiát szolgáltató vállala-

tai – az anyagbeszerzési nehézségek ellenére – általában további fejlődésről számolnak be.  

                                                           
42

 5,43 milliárd forint. 
43

 3,95 milliárd Ft. (Magyar pénzértékindex – árak és devizák alapján 1754-től) 
44

 Mai értéken ez nagyjából 26,1 milliárd forint! 
45

 362 millió forint. 
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1941. december 31-én, az Alkalmazottaink Nyugdíjalapjának vagyona 26 888 398,14.- pen-

gő,46
 amely túlnyomó részben megfelelően jövedelmező modern bérházakban és földbirtok-

okban van elhelyezve.
47

 Különféle jóléti alapjaik összege 8 178 108,65.- pengő.48
  

 Már korábban láthattuk, hogy a Dunántúl (Tatabánya) a MÁK Rt fő működési területe, 

mert itt van a kimagaslóan nagy és vastag széntelep, tehát a fejlesztések is itt a legnagyobbak. 

Tatabánya kezdettől fogva nagyszabású üzemnek indult. Ehhez képest már kezdeti berendez-

kedések is nagyméretűek, nagyléptékűek voltak.  

A különféle rendszerű téglagyárakkal agyag- és mészhomoktégla, valamint tetőcserép terme-

lésére, keretfűrésztelep széldeszka, palló, épületfa termelésére és a bányából visszanyert fa 

feldolgozására, fatelítőtelep (vasúti talpfa), villamos műhelyekkel, öntödékkel, erdők letarolá-
sával, mezőgazdaságok művelésével racionális önellátásra rendezkedtek be, lényegesen ol-

csóbbá lettek így az ipartelepítés és az egyéb építkezések. 

Víz- és tűzveszély elhárítására minden akna, a többitől teljesen elszigetelve, hatalmas szivaty-

tyútelepével, szellőző berendezésével, önállóan működik. Normális időkben minden üzem 

bőséges, közel 100 %-os tartalékkal dolgozik.  

Tatabánya és környékén a magas kalóriájú eocén szénmedence hatalmas rétegein kívül kitűnő 
mészkő, márga, homok és égőpala tette lehetővé a melléküzemek nagy számának létesítését.  

A társulat élén 1941-ig Vida Jenő állt, aki 1914-től a vezérigazgatói tisztséget, majd 1936-tól 
nyugdíjba vonulásáig a társulat elnöki tisztségét is egy személyben töltötte be, de a Hitelbank 
számos iparvállalatának is igazgatósági tagja is volt. Nyugdíjba vonulása után az elnöki tiszt-

séget Varga József, volt iparügyi miniszter vette át, a vezérigazgatói tisztséget pedig Vizer 

Vilmos töltötte be. A tatabányai üzemek bányaigazgatóságának élén 1916-tól Rehling Konrád 

bányaügyi főtanácsos állt. 

 

1942. év 

A korábban vázolt élelmiszer-biztosítási akció csak ideiglenesen váltotta be a hozzáfű-
zött reményeket, mert már 1942 áprilisában ismét napirendre került a munkások élelmisze-

rekkel és bizonyos közszükségleti, cikkekkel való ellátásának problémája.  

Az ügy az iparügyi miniszter elé került megvitatás végett, azonban különösebb eredmény nél-

kül. Vizer Vilmos vezérigazgató. mélységes aggodalmának adott kifejezést arra az esetre, 
hogyha ez a hiány a munkateljesítményre is kihat. 

"Régi tapasztalat ugyanis, hogy az egyszer lesüllyedt teljesítmény igen nehezen hozha-

tó megint normális szintre. " 

Szavai hamar váltak valóra, ugyanis az év utolsó harmadában valóban bekövetkezett ez a ter-

melésesés, amit többé nem is sikerült feljavítani. 
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1942-re azonban a felfokozott termelést igénylő terveknek súlyos akadályai merültek fel. 

 Először is az egyre növekvő személyzeti és szociális terhek, amelyek minden évben 
nagyobb, és nagyobb összegeket emésztettek fel a pénzügyi alapokból. 

 Másodszor, a bányafa és egyéb üzemanyagok nagymérvű megdrágulása, illetve hiá-
nya. 

 Harmadszor pedig a kimerülő aknák pótlására hivatott új aknák telepítéséből származó 
többletkiadások.  

Annak ellenére, hogy 1942-ben a MÁK Rt-nél mintegy 21,3 millió pengőt49
 ruháztak be a 

termelés fejlesztésére, nem történt gyökeres előrelépés az egyes üzemek technikai fejlesztése 
terén. Nem a termelőkapacitás növekedett, hanem a termelés növelésének olyan tényezői do-

mináltak továbbra is, mint a munkások és műszakok számának növelése. 

 

„ Miközben egyre nagyobb termelést vártak el a vállalattól, a bányaműveléshez nélkü-
lözhetetlen bányafa beszerzése súlyos nehézségekbe ütközött. Kárpátalján, Rahó környékén 
kitermelhető volt ugyan a szükséges mennyiségű és minőségű fa, de megoldatlan volt a szállí-
tás kérdése. A tutajos szállítás az útközben keletkezett 30 – 40 %-os veszteség miatt igen meg-

drágította a bányafát, és erre valamilyen megoldást kellett találni. Kézenfekvő megoldásnak 
tűnt egy erdei kisvasút építése, amelynek költségei azonban meghaladták a vállalat lehetősé-
geit, és végül a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-vel és a Rimamurányi Vasművel közösen kezdtek 
hozzá a kisvasút építéséhez. A költségeket a vállalatok termelési mennyiségének arányában 
osztották meg. Az építkezés fővállalkozója az erdészet (Czillinger), alvállalkozóinak egyike 
pedig a „Csengery és Pallay mérnökök és vállalkozók” cég volt. A végrehajtó-bizottság 1942. 
szeptember 22-i ülésén elégedetten állapította meg, hogy a rahói kisvasút építése jól halad.” 

 

Az 1942-es üzleti évről kiadott év végi jelentés tényszerűen mutatja be ezt a folyamatot, ami-

kor a következőket közli:  

"A MÁK Rt. tatabányai szénbányászatánál az 1942. évben 27 920 287 q szemet termel-

tünk, az előző évi 26 881287 q-val szemben, ami 3,866 %-nak megfelelő 1 039 160 q többlet-

termelést jelent. Az üzemnapok száma 321 volt, tehát 8-cal több, mint az előző évben. Ebből 
303 teljes, kettő 2/3-os és kettő 1/3-os vasárnapra esik. A földalatti munkásság létszáma 4,58 
%-kal, a bányászattal kapcsolatos külszíni üzemek munkás-létszáma pedig 35,6 %-kal emel-

kedett az 1941. évhez viszonyítva." 

 

Míg a széntermelés növekedése 8 %-os volt, addig a munkás-létszám 13 %-kal emelkedett az 

1941-es évhez képest. 

 

„...a széntermelést közvetlen kiszolgáló és termelő üzemből összesen 254 fő távozott el. 

Bár az előbbiek /a katonasághoz behívottak/ pótlására beállítottunk részben a katonaságtól 
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visszaengedett, de legnagyobb részt a bányában még soha sem volt 326 fő új munkást. 
Ugyancsak kaptunk két század és egy szakasz közérdekű munkaszolgálatost. A munkaszolgá-
latosoknál a teljesítmény nem kielégítő. Arra a kérdésre, miért nem dolgoznak jobban az a 
felelet, hogy 4,20 fillérért ez a munka is elég. De nem is lehet tőlük sok munkát elvárni, mert 
részben öregek, valamilyen bajuk van, és olyan gyengén vannak felöltözve, bakanccsal ellát-

va, hogy előfordultan már mezétláb is dolgoztak a bányában. Ami az igen kis létszámú új és 
külszínről, leginkább az építkezésről bányába átképzésre áthelyezett munkásokat illeti, ezek 
sem adják ki azt a teljesítményt, mint a régi, szabad elhatározásból bányamunkát vállalt mun-

kások. Sok közöttük csak a hideg, téli hónapokat akarja áthúzni, de keményen dolgozni na-

gyon kevésnek van szándékában.” 

Mindezek ellenére a MÁK Rt Igazgatósága kénytelen volt megalkudni a helyzettel, mivel a 

műszaki fejlesztést helyettesítő produktív, használható emberi munkaerő utánpótlása nehé-
zségekbe ütközött. Egy másik bizalmas tájékoztatóból még a következőket is megtudjuk:  

„Volt idő, amikor a munkanélküliek száma oly nagymérvű volt, hogy kitüntetésnek vet-

te a telepi lakosság, ha 18 éves vagy annál fiatalabb gyermekét alkalmaztuk, hogy ezáltal –
kisebb kereset mellett is – háztartásukhoz hozzájárulhasson. Ma azonban a helyzet már az, 

hogy a helybeli munkásaink gyermekei közül nagyon sokan igyekeznek másutt elhelyezkedni, 

ahol átmenetileg több keresethez juthatnak. Fokozottabb mérvben áll ez a környékbeli falvak-

ból való utánpótlásnál, akik kisebb fáradsággal akár mezei munkán, akár más gyártelepen 
kaptak munkát s családi körülményeik nem kötik őket a telepünkhöz. A távolabb eső vidékről 
a jelenlegi munkabérek mellett több, földalatti munkára alkalmas urasági munkást szervezni 
lehetetlen, mert életstandardját legminimálisabbra is redukálva, képtelen a mai keresetből 
megélni." 

Különösen a vasárnapi munkanapok jelentettek problémát.  

„A vasárnapi termelő munkanapok is hátráltatják a naponkénti átlagot. Különösen a 
szombat délutános szak érzi meg nagyon, amennyiben ez a szak este 10 órakor megy haza, a 
heti váltás következtében pedig már vasárnap reggel 6 órakor munkába kell állnia. Különösen 
a távolabb lakóknak alig marad 3 - 4 óra pihenésre.”50

 

 

Az 1942. üzleti év zárójelentésében olvashatjuk az alábbi aggodalmas tényközlést:  

„Nagyon érezteti hatását a különböző üzemanyagok hiánya, mely különösen a bánya-

fában feltűnő, annyira, hogy a széntermelést erősen veszélyezteti." 

De nemcsak az a baj, hogy a bányafa hiánycikk, hanem. amint azt egy másik levélből megtud-

juk, a meglévők minősége sem volt kielégítő. 

A Romániából, Németországból, Lengyelországból és Jugoszláviából importált bányafa szál-

lítmányok már 1941-ben elakadtak, s így a MÁK Rt üzemei csak belföldi, valamint a Szlová-
kiából érkező bányafára számíthattak. A súlyossá vált helyzeten az a csekély segítség sem 
változtatott lényegesen, amit 1943-tól a svájci bányafa behozatal jelentett. Ennek mértéke 

olyan szerény volt; hogy ezt meg sem lehetett érezni! 
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1943. év 

A társulat, jelentős részben – 31,52 % – idegen, francia és svájci - tőkéscsoportok ér-

dekeltségéhez tartozott, de a hazai Hitelbank érdekeltsége sem volt kisebb, sőt ez az érdekelt-
ség a második világháború alatt még növekedett is. 1943-ban a bank érdekeltsége, a MÁK Rt. 
üzemeiben 48 400 000 pengőre51

 rúgott, 

Ha a MÁK Rt 1941-1944-es termelési adatait vizsgáljuk és figyelemmel kísérjük az egyes 

üzleti évről készített beszámolókat is, szinte a szemünk előtt foszlik semmivé az 1939-1941 

közötti időszakot jellemző gazdasági optimizmus hangulata. Bár a számadatok azt mutatják, 
hogy a kitermelt szén mennyisége még 1942-ben is növekedett, az 1938-as évhez viszonyítva 

41 %-kal, azonban a számadatokat kommentáló jelentések minden kétséget kizáróan arról 
győznek meg, hogy ez az emelkedés csak rendkívüli és huzamos ideig nem tartható erőfeszí-
tések árán valósult meg! 

1943-ban már semmiféle külsődleges. eszközzel nem lehetett, a termelés szintjét emelni, de 
még tartani sem.  

Bizalmas jelentésekből tudjuk, hogy az 1943-as termelési évre a Honvédelmi Minisztérium az 
Iparügyi Minisztériumon keresztül 3 millió tonna szén termelését írta elő.  

„A megkívánt termelésnek 1943 első harmadában csak 79,4 %-át tudtuk termelni, ami 

azt jelenti, hogy az év még hátralevő 2/3-ában 211,67 munkanapon átlagosan 990 vagón ter-

melést kellene felmutatnunk (az év I. harmadának 848 vagónos átlagával szemben), azaz az 

eddig elért 848 vagónon felül még 16,44 %-kal többet kellene termelnünk. Az év első négy 
hónapjának termelési adatai azt mutatják, hogy a termelésben március hónapban az előző 
évihez képest 3,3 %-os, áprilisban 7,64 %-os visszaesés állt. be..." 

Az előirányzott 3 millió tonnát azonban az év végére sem sikerült kitermelni. Mindössze 
2 607 668 tonna szén hagyta el a dunántúli medence bányaüzemeit, ami nemcsak 1942-höz, 
hanem még az 1941-es évhez képest is visszaesést jelentett.  

Pedig 1943-ban a foglalkoztatott bányamunkások száma messze meghaladta az előző évek 
munkáslétszámát. Az emelkedés 1938-hoz viszonyítva 150 %-os volt, de még az 1942-es év-

hez képest is 14 %-os emelkedést figyelhetünk meg. 

A munkáslétszám nagyarányú növekedése, ugyanakkor a termelési szint rohamos esése már 
1943-ban előrevetítette a termelés dezorganizálódásának sötét képét.  

A széntermelés területén eluralkodó anarchisztikus állapotok, a szervezetlenség, a munkafe-

gyelem fellazulása, az üzembiztonsági óvintézkedések elhanyagolása, a mindenáron való 
széntermelés hajszolása a baleseti statisztika alakulására sem volt hatás nélkül. Nemcsak a 
foglalkoztatottak száma emelkedett minden addiginál magasabbra, de a halálos balesetek 

száma is meghaladta az előző évek hasonló kimenetelű baleseteinek számát. Az 1942-es évi 
4-ről 12-re emelkedett, aminek okai egyrészt az erőltetett termelés, másrészt pedig a minden-

honnan összeszedett bányamunkások alacsony képzettsége, tapasztalatlansága volt!  
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„ A háború idején a bányavezetőség minden igyekezete ellenére egyre fokozódtak az 
élelmezési gondok. A pótműszakokra a bányászoknak pótadagot kellett biztosítani (kenyér-

liszt, sózott szalonna). A szükség mértékét jól mutatja, hogy különösen az idősebb vájárok 20-

30 pótműszakot is teljesítettek a bevezetést követő hónapban. 1943-ban a munkások panaszol-

ták, hogy a fejadagok és a magas bolti beszerzési árak mellett a nehéz munkához nem megfe-

lelő a táplálkozásuk. Szerintük a román munkásszázadok jobb ellátásban részesülnek.  

A munkához nélkülözhetetlen volt a jó minőségű bakancs, ezek minősége azonban folyamato-

san romlott. A talp és a felsőbőr is gyorsan tönkrement, és pótlás híján nem tudtak dolgozni. 
Márpedig a kiesett munkaidő 2-3 napja a szabadság terhére ment, de utána már fizetés sem 
volt. Némelyek két jobb- vagy két ballábas bakancsban kényszerültek dolgozni. A rossz talpak 
átázása miatt egyre több volt a beteg. Talpbőr hiányában némely gyártók papírlemezt, ill. 
fürészporszerű kitöltő anyagot tettek bele, ami persze nem sokat ért. A fehérneműk vonatkozá-
sában sem volt sokkal jobb a helyzet: a rossz minőségű, műrostos anyagok nem szívták fel az 
izzadságot és nagyon hamar foszlani kezdtek.  

A rossz közellátás és az egyre romló szociális helyzet miatt az 1942-es és 1943- as évet állan-

dó elégedetlenség kísérte. Aki csak tehette, igyekezett a feketepiacról pótolni szükségleteit. Az 
általános szűkölködésben árgus szemekkel figyelték, hogy ki jut esetleg jogosulatlan előnyök-

höz. Nőtt a feszültség és megjelentek a névtelen feljelentések is. A beszerzési nehézségek miatt 
a vállalat arra kényszerült, hogy a kórházban fekvőktől elvonja az élelmiszer fejadagot.  

A MÁK, mint az ország egyik legnagyobb munkáltatója, az Iparügyi Minisztérium rendeletéi-

nek megfelelő munkabéreket kellett fizessen, de a kisebb üzemeknél, ill. mezőgazdasági 
idénymunkákért gyakran többet ígértek. Ez természetesen munkaerőhiányt eredményezett, 
amihez még a katonai behívások is hozzájárultak.  

Mivel a vállalat termékei a hadviseléshez nélkülözhetetlenek voltak, hadiüzemmé nyilvánítot-

ták, tevékenységét pedig a „Hadi Üzemi Személyzeti parancsnokság” (HÜSZ) felügyelte a 
munkakörülmények alakulásától a krumpli-ellátásig bezárólag. 1943-ban óriási bérfeszültsé-
gek keletkeztek többek között azért, mert más hadiüzemek jelentősen nagyobb bérekkel csábí-
tották el a munkavállalókat.  

A szegénység döbbenetes méreteket kezdett ölteni. Özv. Albert Antalné csíkszentdomonkosi 

lakos kérte, hogy nőtlen fiát a bányától bocsássák el, hogy őt otthon eltarthassa, mert öreg, 
beteg és semmije sincs. Levelén bélyegző: „Igazolt szegényjogon bélyegmentes.” 

 

1944. év 

  

„ A viszonyok drámai romlását jelezte, hogy 1944. január 12-én a bányaigazgatóság 
felhívást intézett a tisztviselőkhöz, tanítókhoz, segédtisztviselőkhöz, a műszaki segédtiszti és 
altiszti kar valamennyi tagjához, kérve a bányatelepi kolduskérdés megoldása céljából a 
Charitas hozzájárulás felemelését a havi összjavadalmazás 1 %- ára.” 
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„ 1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. Ezt követően 
március 24-én a Gestapo emberei behatoltak a MÁK Rt. Zoltán utcai központjába és onnan 
sok régóta ott dolgozó tisztviselőt elvittek.  

1944. március végén a németek letartóztatták Vida Jenőt, akinek az 1944. április 28-án ki-

adott 1540/1944. M. E. sz. rendelet 9.§-a értelmében igazgatósági tagsága is megszűnt. Villá-
jában Otto Winkelmann S.S. Obergruppenführer52

 lakott.  

A tatabányai tisztviselői kaszinó könyvtárából még a zsidó szerzők műveit is ki kellett selejtez-

ni. Erre a sorsra jutottak pl. Bródy Sándor, Erdős René, Lion Feuchtwanger, Földes Jolán, 
Hatvány Lajos, Ludwig Emil, dr.Lukács György, André Maurois, Molnár Ferenc, Felix 
Salten, Arthur Schnitzler, Szép Ernő, Szomori Dezső, Jakob Wassermann, Stefan Zweig mű-
vei.  

A bányaigazgatóság a lehetőségekhez képest igyekezett ellenállni. 1944. április 22-én a Hun-

garista Párt alakuló ülést szeretett volna tartani a telepen, de az igazgatóság, a hadiüzemben 
érvényben lévő gyülekezési tilalomra hivatkozva ehhez nem járult hozzá.  

Április végén kénytelenek voltak elbocsátani a zsidónak minősülő alkalmazottakat… 

Miközben folyt a zsidók elhurcolása, a bányaigazgatóság nyolc zsidó alkalmazottat – köztük 
Landau Józsefet is – nélkülözhetetlennek nyilvánított, akiket őrizet mellett egy elkülönített 
épületben helyeztek el, és innen kísérettel jártak dolgozni. Egy időre sikerült még helyzetükön 
javítani. Június 14-én rendes élelmezési járandóságaik élvezetébe visszahelyezték őket. Mint 
műszaki beosztásúak, ill. orvosok a hadiüzem dolgozóiként külön munkásosztagba besorozot-

taknak, így katonai rendelkezés alatt állóknak minősültek.” 

 

Az 1944-ben kibányászott szénmennyiség kereken 425 930 tonnával csökkent az 1943-as év 
erősen visszaesett termelési mutatóihoz képest, ami további 19,5 %-os esést jelen-tett az előző 

évhez viszonyítva.  

                                                           
52

 Otto Winkelmann (Bordesholm, 1894. szeptember 4. - Bordesholm, 1977. szeptember 24.) német rendőrtiszt, 
Obergruppenführer (főcsoportfőnök, nagyjából a katonai, vezérezredesnek megfelelő rendfokozat) az SS-ben, 

aki Magyarország 1944-es német megszállását követően az országban állomásozó SS és rendőri csapatok főpa-

rancsnoki tisztségét látta el. 1944. március 19-én Magyarországot megszállták a német csapatok, melynek fo-

lyományaként Hitler Edmund Veesenmayert magyarországi német nagykövetté és „birodalmi megbízottá” ne-

vezte ki, míg Winkelmannt az országban állomásozó SS és rendőri csapatok főparancsnokává. A Winkelmann 
által felügyelt rendőri csapatok a megszállást követően aktívan részt vettek a magyar politikai ellenzék elleni 
hajtóvadászatban, a felügyelete alatt álló SS csapatok pedig a magyarországi zsidók deportálását hajtották végre.  
1944 decemberében, a Vörös Hadsereg előretörésének következtében Hitler Budapestet erőddé (Festung) nyil-
vánította, a város parancsnokává pedig Winkelmannt nevezte ki, aki azonban december 5-én kénytelen volt le-

mondani Karl Pfeffer-Wildenbruch javára (a magyar politikai rendőrség előtt 1945 októberében tett vallomása 
szerint leváltására azért került sor, mert ellenezte Budapest „utolsó töltényig” való védelmét). Winkelmann 1945. 
május 1-jén amerikai fogságba esett. A háború után az új magyar kormány Edmund Veesenmayerrel együtt ki-

kérte őt, mint háborús bűnöst. Habár az amerikai kormány kilátásba helyezte kiadatásukat, az eljárás 1948-ig 

húzódott, végül pedig a hidegháborús helyzet kiéleződése miatt elmaradt. 1945. október 27-én azonban mindket-

tejüket Magyarországra szállították, ahol a budapesti népbíróság Winkelmannt tanúként hallgatta ki a Sztójay-, 

Imrédy-, Jaross- és Szálasi-perekben. A magyar kiadatási kérelem elutasítása után Winkelmannt szabadlábra 
helyezték, ezt követően hazaköltözött szülővárosába. 1955-ben a kieli városi tanácsban lett képviselő, de három 
év múlva visszavonult a politikától. 1961-ben Adolf Eichmann perében tanúként hallgatták ki, de - mivel nem 

volt hajlandó Izraelbe utazni - vallomását az NSZK-ban rögzítették. 1977-ben hunyt el szülővárosában. 
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Az angolszász légitámadások egész évben zavarták a termelést, a lakosságot, a közlekedést. 

Aztán 1944 augusztusa után a földi harcok a szovjetekkel, románokkal, bulgárokkal is kiegé-
szítve már lassan elérték hazánk területeit is. 

Ebben a nagyarányú termelés csökkenésben nemcsak a már érintett háborús gazdasági, politi-

kai nehézségek játszottak közre, hanem az a tény is, hogy az év utolsó heteiben nemcsak or-

szágos viszonylatban, de a szénmedencékben is bekövetkezett az ipar teljes szervezetlensége 
és pusztulása, miután az ország területét elérték a harcok. Az előrenyomuló szovjet csapatok 
és az elkeseredetten védekező német-magyar haderő több hónapos harca során a keleti ország-

részek először, majd az év végén az északi szénmedencék, Borsod, Nógrád is hadszíntérré 
váltak. Budapest bekerítése után a tatabányai, esztergomi területek is harci területekké váltak. 

Mindezt tetézte az októberi nyilas hatalomátvétel, ami újabb megpróbáltatásokat okozott. 

Erről számol be az 1944-es termelési évről készített év végi jelentés is, amely többek között a 
következőket tartalmazta:  

„ A teljesítmény és vele együtt az egész széntermelés esését nemcsak a már 5 éve tartó 
háború következtében fellépő nehézségek okozták, hanem különösen az év második felében – a 

mind gyakoribbá váló légiriadók, amelyek zavarták a külszíni szállítást s a munkába jöve-

telt… Az október havában-történt légi támadások felsőgallai osztályozónkat több hétre meg-

bénították, és mivel telepünk harctérré vált.  

Az 1942-1945-ös. periódus azonban nem csak a termelés szempontjából volt sötét és dicstelen 
korszak, hanem az volt a szénmedence bányamunkásságának szociális helyzetét tekintve is… 

Annak ellenére, hogy a hivatalos árszínvonalat 1939. augusztusban rögzítették különböző 
időpontokban ezek az árak mégiscsak megemelkedtek, amit viszont nem követett a bérek ará-
nyos emelkedése. A vizsgált időszakban az átlagos vájárkereset havi 160-220 pengő között 
mozgott. Ez persze csak a vájárokra vonatkozott, akik a bányamunkásságnak csak a kisebb, 
mintegy 30 %-át képezték. A munkások zöme nem keresett többet 70-150 pengőnél. A fennálló 
árviszonyok között elsősorban ezen utóbbi munkások helyzeté vált aggasztóvá, mivel legtöbb 
esetben nem csak önmagukról, hanem népes (/3-8 gyermekes) családjukról is gondoskodni 
kellett. Ez a szomorú helyzet a bányaigazgatóság előtt sem volt ismeretlen. Számos jelenté-
sükben tesznek említést ezekről a viszonyokról, sőt még azt a feltevést is meg merik kockáztat-

ni, hogy ilyen kereseti lehetőségek mellett „... legfeljebb élelmezésüket tudják biztosítani." 

Azonban az áremelkedések miatt még ez is kétségessé vált, pedig a hivatalosan kimutatott kis-

kereskedelmi árak nem is tükrözték a valóságos helyzetet, mivel a létfenntartási költséginde-

xek a jegyre kiszolgáltatott élelmiszerek ás a vásárlási könyvre kapható ipar-cikkek a hivata-

losan megállapított árak alapján készültek.  

A feketepiac árai azonban, ennél magasabbak voltak, s a forgalom jelentős hányada ezekben 
az években már a fekete-piacon bonyolódott le, ahol az árak a hivatalosan megállapított árak 
többszörösét érték el. Ennek ellenére béremelésre alig lehetett számítani. A bányaigazgatóság 
minden féle béremelési kérelemtől elzárkózott, kijelentve, hogy a bérek módosításáról addig 

szó sem lehet,, míg az eladási árakat is nem emelhetik. Pedig a bérszint változtatására nagy 
szükség lett volna, mivel az 1940-ben kiharcolt eredmények 1942 elejére már szinte semmissé 
zsugorodtak össze…” 
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1944-ben a munkafegyelem már teljesen felbomlott a rossz közellátás, az élelmiszerhi-

ány, a ruhanemű hiány, az alacsony bérek… miatt.  

A Dunántúlon, főleg a Tatabánya környékén az SS közben sorozta a fiatalkorúakat a környező 
falvakban. Többen közülük, úton Németország felé levelező lapon értesítették szüleiket, hogy 

— úgymond „önként” jelentkeztek.  

Egymást követték a légiriadók, egyre többen igyekeztek családjukat, értékeiket kevésbé ve-

szélyeztetett helyekre menekíteni. A bányaigazgatóságok megoldásokat próbáltak keresni, 

mert az alkalmazottaknak feltétlenül helyben kellett maradni, hogy kéznél legyenek, ha az 
üzemet támadás éri. 

Állandó ellentét feszült a HÜSZ,
53

 tehát rendes katonai szervek és a nyilas tisztek és katona-

ság, valamint a nyilas pártszolgálat között. A HÜSZ 1944. május 13-án kelt parancsa szerint 
mindenfajta adatszolgáltatás tilos volt a németek részére, és a HÜSZ engedélye nélkül katona-

tisztek nem léphettek a hadiüzem területére. 

A zűrzavaros helyzetben hétféle politikai frakció igyekezett a bányavidékeken gyöke-

ret verni. Tömegesen jöttek a pártok budapesti kiküldöttei és egytől-egyig lázítottak.  

A nyilasok hajtóvadászatot indítottak a baloldali szervezetek vezetői ellen. Ez főleg a Buda-

pesthez közeli tatabányai medencében volt így, de máshol is kirívó jelenségek voltak. 

A Budapesten megjelenő Új Magyar Munkás – nyilas újság – 1944. május 20-i számában 
zsidóellenes uszító cikket jelentetett meg „Még mindig kísért Vida Jenő átkos szelleme Tata-

bányán” címmel.  

Év 

Barnaszén-termelés 

országosan Tatabánya 

(tonna) (%) (tonna) (%) 

1938 8 305 830 100 1 976 536 100 

1939 9 518 830 114 2 311 891 117 

1940 10 305 605 124 2 514 299 127 

1941 11 297 810 136 2 638 304 133 

1942 11 720 140 141 2 792 045 141 

1943 11 295 688 136 2 607 668  132 

1944   1 181 738 110 
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 Hadiüzemi Személyzeti Parancsnokság. A hadviselés szempontjából elsőrendű fontosságúnak minősített üze-

mekhez, gyárakhoz, ipartelepekhez, bányákhoz a fokozott készültség vagy háború idejére kirendelt katonai veze-

tő, aki különleges katonai érdekek megóvása és a haditermelés zavartalan biztosítása érdekében az üzemeltetés-

hez elengedhetetlenül fontos dolgozókat üzemi munkásalakulatba szervezte, amelynek parancsnoka volt. A 
munkásalakulat tagjai katonai fegyelem alatt álltak. Részükre utasítást az üzem vezetői csak az üzemi katonai 
parancsnok útján, annak nevében és ellenjegyzésével adhattak ki. A hadiüzemi parancsnok egyéb feladatai vol-

tak még: a hadiüzem valóban nélkülözhetetlen alkalmazottainak megállapítása, részükre a felmentési javaslat 
megszerkesztése és a felmentettek nyilvántartása; a munkásság szociális helyzetének, fegyelmének, hangulatá-
nak figyelemmel kísérése; kémkedés, szabotázs és ellenséges propaganda elleni védekezés; a hadiüzem földi 

védelmének és az őrszolgálatnak a megszervezése; a zavartalan termelésnek és a munkafegyelemnek a biztosítá-
sa anélkül, hogy az üzem műszaki irányításába beavatkozna; közreműködés a légoltalom megszervezésében; 
az üzemben gyártott hadianyag átvétele érdekében működő Központi Átvételi Bizottság legmesszebbmenő tá-
mogatása; az üzem kiürítésének előkészítése. A hadiüzemi parancsnok katonai, személyi és szakügyekben az 
illetékes hadtest /honvédkerület/ parancsnokságnak volt alárendelve. Néhány hadiüzemi parancsnokság a bányá-
szat területéről: M. kir. II/7. hadiüzemi parancsnok, Tokod; M. kir. II/18. hadiüzemi parancsnok, Dorog; M. kir. 
III/18. hadiüzemi parancsnok, Úrkút; M. kir. IV/1. hadiüzemi parancsnok, Pécs; M. kir. VII/11. hadiüzemi pa-

rancsnok, Salgótarján; M. kir. VII/12. hadiüzemi parancsnok, Egercsehi; M. kir. VII/22. hadiüzemi parancsnok, 
Ózd; M. kir. VII/23. hadiüzemi parancsnok, Putnok; M. kir. hadiüzemi parancsnok, Diósgyőri vasgyár; 
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Év 

Megoszlás a fontosabb ágazatok között 

Közlekedés Ipar 
Mező- 

gazdaság 
Közüzemek Fűtés Összesen 

(tonna) 

1939 203 473 691 765 51 495 597 885 449 009 1 993 627 

1940 153 242 722 549 69 615 743 809 535 709 2 224 924 

1941 135 305 780 944 67 645 826 464 531 119 2 341 477 

1942 117 748 855 784 78 203 907 211 589 710 2 548 656 

1943 131 473 723 870 79 844 1 006 733 455 597 2 397 517 

1944 150 450 440 415 72 499 953 977 325 897 1 943 238 

 

Év 

Szénkivitel  

(tonna) 

Németország Szlovákia Svájc Jugoszlávia Olaszország Összes 
1939 84 400 19 940  2 105 1 020 107 465 

1940 20 180 30 805  3 747 897 55 629 

1941 31 619 71 875  490 1 004 104 988 

1942 26 760 36 827   92 63 679 

1943 20 977 25 816 7 812   54 605 

1944 4 098 48 734 5 061   57 893 

 

Év 

Bányafa beszerzés 

 (pengő) 
Hazai Románia Németország Szlovákia Lengyelország Jugoszlávia Svájc Összes 

1939 1 043 453 568 228 99 550 1 383 129 300 260 340 269  3 734 889 

1940 2 945 893 321 298 87 227 1 087 305  111 002  4 552 725 

1941 3 419 517   2 032 032    5 451 549 

1942 ?   2 836 506    2 836 506 

1943 5 783 602   1 266 024   247 906 7 297 532 

1944 5 471 442   1 836 031   423 792 7 731 265 

 

Év 
Beruházás 

(pengő) 

Arány 

az alaptőkéhez 

(%) 

Vállalati alaptőke 

(pengő) 

1938 25 883 187 12,1 213 910 636 

1939 20 434 095 8,7 234 874 655 

1940 14 985 003 5,9 253 983 102 

1941 9 535 911 3,2 297 997 219 

1942 4 086 819 1,2 340 568 250 

1943 

   1944 

    

Év 

Járandóság Természetben Létszám (fő) 

(pengő) vájár, 
segédvájár 

egyéb  
földalatti iparos külszín Összes 

felnőtt ifjú földalatti külszíni férfi ifjú nő 

1 939 7 800 445 744 552 2 067 1 559 31 75 169 1 436 71 68 5 476 

1 940 8 759 477 792 203 2 131 1 167 50 86 192 1 333 75 94 5 128 

1 941 11 144 878 1 163 833 2 462 1 543 42 82 174 1 399 68 61 5 831 

1 942 14 945 542 1 857 855 2 706 1 497 59 117 229 1 676 69 67 6 420 

1 943 17 563 357 4 141 811 2 687 1 695 14 124 273 1 682 79 263 6 817 

1 944 22 552 107 5 960 646 2 563 1 566 13 110 218 1 559 130 298 6 457 

 

Az előző adatokból megpróbáltunk valamilyen átlagos számokat adni. 

Év 
Járandóság Természetben Összesen Összes létszám Átlag járandóság 

(pengő) (fő) (fő/év) 
1 939 7 800 445 744 552 8 544 997 5 476 1 560,45 

1 940 8 759 477 792 203 9 551 680 5 128 1 862,65 

1 941 11 144 878 1 163 833 12 308 711 5 831 2 110,91 

1 942 14 945 542 1 857 855 16 803 397 6 420 2 617,35 

1 943 17 563 357 4 141 811 21 705 168 6 817 3 183,98 

1 944 22 552 107 5 960 646 28 512 753 6 457 4 415,79 
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A megélhetési költségekre is néhány példa. (1939. év 100 %) 

 

Kiskereskedelmi árak pengőben. 

 

 

MÁK Rt vállalati tulajdonú lakások 
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Magyarország széntermelésére a következő összesített adatokat tudtam felkutatni.54
 

 

 

Év 
Termelés Behozatal Kivitel Fogyasztás 

tonna 

1920 4 995 000 34 900 225 200 4 804 700 

1921 6 241 900 603 400 190 800 6 654 500 

1922 7 029 900 788 000 308 400 7 509 500 

1923 7 682 600 836 300 267 400 8 251 500 

1924 7 062 500 1 132 800 270 700 7 924 600 

1925 6 293 700 1 189 200 506 700 6 976 200 

1926 6 649 800 1 219 300 662 500 7 206 600 

1927 7 030 100 1 512 600 306 400 8 236 300 

1928 7 293 300 1 661 100 286 800 8 667 600 

1929 7 870 100 1 859 500 406 600 9 323 000 

1930 6 987 800 1 237 000 383 600 7 841 200 

1931 6 887 600 868 200 380 500 7 375 300 

1932 6 826 000 383 700 345 200 6 864 500 

1933 6 707 200 329 900 230 500 6 806 600 

1934 6 955 300 418 400 178 300 7 195 400 

1935 7 540 400 366 200 212 800 7 693 800 

1936 7 931 800 464 300 206 000 8 190 100 

1937 8 972 100 579 600 252 000 9 299 700 

1938 9 347 800 524 500 285 800 9 586 500 

1939 10 625 400 771 400 252 700 11 144 100 

1940     

1941     

1942 12 964 055    

1943     

1944     

1945 4 287 367    
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 A magyar gyáripar a két világháború között 1919-1939 (Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, 1942) 
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1946 6 351 965    

1947 8 809 854    

1948 10 615 234    

1949 10 835 747    

 

Itt adunk egy összefoglalást az államosítás előtti borsodi bányákról.55
 Ez bizony 51 bánya! 

 

Bánya Telephely 
1946. évi termelés 

(tonna) 

Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft. Sajókazinc 21 650 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. Alacska nem üzemelt 
Antalvölgyi Kőszénbánya Kft. Edelény 10 440 

Bálint Szénbánya Diósgyőr 4 890 

Bánvölgyi Szénbánya Rt.56 Bánfalva 29 170 

Barátvölgyi Kőszénbánya Vállalat Ormospuszta 32 500 

Barcikai Kőszénbánya Vállalat Barcika 12 270 

Berentei „Erzsébet" Szénbánya Berente 6 650 

Bódy testvérek Szénbánya Vállalat Felsőnyárád 26 040 

Borsodi Szénbányák Rt.57 

Királd 56 270 

Rudolftelep 92 100 

Sajószentpéter 58 780 

Sajóvelezd58 29 360 

Sajókaza nem üzemel 
Borsodszuhogyi Kőszénbánya, Faragó és Tsa. Szuhogy nem üzemel 
Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt.59  Szuhakálló 55 600 

Brát János szénbányája Múcsony nem üzemel 
Diósgyőri Szénbánya Rt. Diósgyőr 16 590 

Edelényi Kőszénbánya Vállalat60 Edelény 2 170 

Északmagyarországi Kőszénbánya Rt. Alacska 23 210 

Felsőmagyarországi Bánya és Kohómű Rt.61 Sajóivánka 8 080 

Gazdasági Kőszénbánya Vállalat Sajókazinc 18 150 

Győző Kőszénbánya Szuhakálló 17 500 

 „Hegedűs András" Kőszénbánya, Tardona Sajókazinc 12 210 

Kondói Kőszénbánya Kft. Bolváry és Tsa. Kondó 24 650 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó 14 500 

Maderspach Béla bányája Kurityán 1 750 

Mákvölgyi Kőszénbánya Vállalat Breczkó József és Tsa Disznóshorvát 4 240 

Mánik Sándor Lyukóvölgyi Szénbánya Vállalata Lyukóvölgy 15 930 

Mánik Sándor és Tsa-i Berentei Kőszénbánya Vállalata Berente 31 250 

MÁVAG szénbányái 

Alberttelep 111 090 

Baross akna 101 920 

Ormospuszta 100 890 

Pereces 34 440 

Meszesi Szénbánya Kft. Meszes nem üzemel 
Nagybarcai Kőszénbánya Kft. Nagybarca 4 490 

Ormospusztai „István" Kőszénbánya Kft.62 Disznóshorvát 4 880 

Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó 7 930 

Radvánszky báró-féle Sajókazai Kőszénbánya63 Sajókaza 39 610 

Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. szénbányái64 

Bánszállás 

361 450 
Farkaslyuk 

Kurityán 

Somsály 
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 Fodor Oszkár-féle kompaszok és az Iparügyi Minisztérium Bányászati Közigazgatási Szakosztály havi szén-

bányászati statisztikái  
56

 A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekeltsége 
57

 A MÁK Rt, valamint a Magyar Általános Hitelbank érdekeltsége. 
58

 Putnok Bánya 
59

 Amerikai érdekeltség 
60

 Amerikai érdekeltség 
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  Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekeltsége 
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 Amerikai érdekeltség 
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 Magyar Általános Hitelbank érdekeltség 
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 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekeltsége, többek között Salgó és 10,8 %-ban külföldi (angol, ameri-
kai, csehszlovák) érdekeltség is. 
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Sajóvidéki Kőszénbánya Rt ? (Budapest)65 nem üzemel 
Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft. Kondó nem üzemel 
„Sándor" Kőszénbánya Vállalat Kondó 6 060 

Szalai Barkóczy István66 szénbányája Berente nem üzemel 
Szendrői Kőszénbánya Rt.67 Szendrő nem üzemel 
Szuhogyi „János" bánya Szuhogy nem üzemel 
Tokaji Szabó István Szénbányászat Kft. Nagybarca 1 020 

Zsurkai-féle kutatóüzem Alacska nem üzemel 

 

Település szerint rendezve. 

 

Bánya Telephely 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. 
Alacska Északmagyarországi Kőszénbánya Rt. 

Zsurkai-féle kutatóüzem 

MÁVAG szénbányái Alberttelep 

Bánvölgyi Szénbánya Rt. Bánfalva 

Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. szénbányái Bánszállás 

Barcikai Kőszénbánya Vállalat Barcika 

MÁVAG szénbányái Baross akna 

Berentei „Erzsébet" Szénbánya 

Berente Mánik Sándor és Tsa-i Berentei Kőszénbánya Vállalata 

Szalai Barkóczy István szénbányája 

Sajóvidéki Kőszénbánya Rt Budapest 

Bálint Szénbánya Diósgyőr Diósgyőri Szénbánya Rt. 
Mákvölgyi Kőszénbánya Vállalat Breczkó József és Tsa Disznóshorvát Ormospusztai „István" Kőszénbánya Kft. 
Antalvölgyi Kőszénbánya Kft. Edelény Edelényi Kőszénbánya Vállalat 
Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. szénbányái Farkaslyuk 

Bódy testvérek Szénbánya Vállalat Felsőnyárád 

Borsodi Szénbányák Rt. Királd 

Kondói Kőszénbánya Kft. Bolváry és Tsa. 

Kondó 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft. 
Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. 
Sajóvölgyi Kőszénbánya Kft. 
„Sándor" Kőszénbánya Vállalat 
Maderspach Béla bányája Kurityán Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. szénbányái 
Mánik Sándor Lyukóvölgyi Szénbánya Vállalata Lyukóvölgy 

Meszesi Szénbánya Kft. Meszes 

Brát János szénbányája Múcsony 

Nagybarcai Kőszénbánya Kft. 
Nagybarca Tokaji Szabó István Szénbányászat Kft. 

Barátvölgyi Kőszénbánya Vállalat 
Ormospuszta MÁVAG szénbányái 

MÁVAG szénbányái Pereces 

Borsodi Szénbányák Rt. Rudolftelep 

Felsőmagyarországi Bánya és Kohómű Rt Sajóivánka 

Borsodi Szénbányák Rt. Sajókaza Radvánszky báró-féle Sajókazai Kőszénbánya 

Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft. 
Sajókazinc Gazdasági Kőszénbánya Vállalat 

 „Hegedűs András" Kőszénbánya, Tardona 

Borsodi Szénbányák Rt. Sajószentpéter 
Borsodi Szénbányák Rt. Sajóvelezd 

Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. szénbányái Somsály 

Szendrői Kőszénbánya Rt. Szendrő 

Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt. Szuhakálló Győző Kőszénbánya 

Borsodszuhogyi Kőszénbánya, Faragó és Tsa. 
Szuhogy 

Szuhogyi „János" bánya 
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 Csak a budapesti cím volt megállapítható 
66

 Szalai Barkóczy István – bányatulajdonos, a Borsodi Magánbányák Szövetségének elnöke. 
67

 Csehszlovák érdekeltség is. 
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A szénbányászat háborús károsodásának értéke és megoszlása tárgycsoportok szerint. 

 

Ehhez csak egy megjegyzés! Az 51 731 000.– pengő mai értéken, 1938. évi árfolyammal 
(938.- Ft/pengő), 48,53 milliárd Ft… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zsidó népesség, bányavállalkozók Sajószentpéteren  

és a későbbi konfliktusok 
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„ Az ítélet megcáfolható,  

az előítélet soha.”1
 

 

Egy súlyos és megkerülhetetlen kérdéssel kell e fejezetben foglalkoznunk, amely a 
zsidók ügye itt is és máshol is az országban.  

Manapság ezt az egészet – teljesen egyoldalúan – az „antiszemitizmus” jelzővel elintézik. E 
kérdéskör azonban ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb. Ráadásul, mint mindennek le-

galább két vetülete van, csak az egyiket nézni hiba. Ezt a problémát tehát egy jelzővel, hogy 

„antiszemitizmus” nem lehet sem megérteni, sem minősíteni!   

Igyekszünk ezt a kérdéskört a tények mentén bemutatni és elemezni, és mindenféle szélsősé-
gektől mentesen áttekinteni, de mindkét oldalról.  

Mindez Sajószentpétert is érinti, és ahogy haladunk majd az újabb világháború felé, egyre 
inkábban, és egyre durvábban… 

Egy kirohanás a magyar sajtóban a bányákat uraló „szerencselovagok”, a nemtörő-
döm földtulajdonosok és nem utolsó sorban a „Galíciából bevándorolt” új bányatulajdono-

sokra, akik személyében viszont a cikk egyértelműen a zsidókra utal… Mindez természetesen 
Sajószentpétert is érinti és nevesítve is van! Mindez már 1921-ben! 

 

„ Milliókat rabolnak az idegenek a sajóvölgyi szénbányákból  

Harmincezer korona egy waggon földes szénpor  

Makó, március 9.  

A Sajó völgyében már a háború előtt is állandóan folytak a kutató munkálatok újabb 
széntelepek megnyitására. A háború előtt 6 – 8 nagy bánya volt üzemben a Sajó mentén. Ezek 
azonban nem gyarapodtak, hanem a forradalmak óta a közvetlen szomszédságukban 
gombamódra szaporodtak el az apró, úgynevezett rablóbányák. Az utolsó másfél esztendő 
alatt több mint száz kis bányát nyitottak meg idegenből bevetődött szerencselovagok, akik a 
hanyag patópáloktól potom áron bérelték ki a kincseket rejtő földterületeket.  

A törpebányák galiciából bevándorolt tulajdonosai két-három munkással aknázgatnak, s a 
minden szakértelem nélkül kitermelt földes széntörmeléket, mely alig használható, 30 – 40 

ezer koronáért árusítják ügynökeik által. A legutóbbi két esztendő alatt több millió koronát 
harácsoltak össze.  

Jellemző a magyar földesurakra, hogy amíg az idegen tőke, az idegen vállalkozó fölhízik a 
magyar föld kincsein, addig ők úri nemtörődömséggel szemlélik a kincseknek idegenbe való 
vándorlását. Az egyik borsodi földbirtokos évi húszezer korona bérösszegért évi 3 milliós jö-
vedelmet dobott el magától. A másik bérbeadta földjét és bányajogát négyezer koronáért egy 

                                                           
1
 Marie von Ebner-Eschenbach 
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sajószentpéteri szatócsnak, s ma szolgabírói fizetésből nyomorog, míg a szatócs tíz millión 
felül szerzett már.”2

 

 

E cikk kapcsán is érdemes itt megállni és elgondolkodni! Annál is inkább, mivel e 
kérdésnek messze ágazó és súlyos vonatkozásai vannak és lesznek! Kétségtelen, hogy a bor-

sodi, a sajószentpéteri és környéki szénbányászat esetében is sok olyan tény van, ami zsidó 
tulajdonosokra és alkalmazottakra vonatkozik. Mint az élet minden területén itt köztük is 
vannak természetesen mindenféle emberek. Hosszútávon gondolkodó bányatulajdonosok és 
befektetők, illetve a tényleges „szerencselovagok”, akik gyorsan szeretnének gazdagodni, 
felelősség nélkül…  

Majd rámutatunk a későbbiekben, hogy magában a Magyar Általános Kőszénbánya Rt és a 
Borsodi Szénbányák Rt felső vezetésében és tulajdonosi körében is szép számmal akadnak 
zsidók. 

Az, hogy valaki, valamiféle üzletbe pénzt fektet be és annak hasznait élvezni akarja, ezzel 
együtt természetesen viselnie kell az ezzel járó terheket is. Akkor van gond, ha a terhek vise-

lésének kötelezettségét valaki nem viseli, vagy azt súlyosan másra hárítja át. Ezt több féle 
módon is megteheti. Nem fizeti tisztességesen a munkásait, nem gondoskodik a megfelelő 
bányabiztonságról, a gyenge minőségű szenét áron felül próbálja értékesíteni… 

E kérdéskört azonban érdemes egy kicsit jelentősebben körbejárni, mert, ha valaki ki-

csit is behatóbban foglalkozik az üggyel, akkor bizony rá kell jönnie, hogy Sajószentpéter e 

szempontból egy jelentős zsidó népességgel bíró település már ezekben az időkben. 

A történelmünket ez a római kortól kezdve jelen van, azaz időszámítás 1. – 2. századá-
tól, amikor az ide vezényelt légiók zsidó rabszolgákat hoztak magukkal, de jöttek velük sza-

bad római kereskedők is. Itt vannak a középkorban, az újkorban is… 

A magyarországi zsidóság a reformkor idején egy nem túl népes, jómódú városi népcsoport 
volt. Az 1830-as évektől azonban már a jóval szegényebb kelet-európai zsidóság első csoport-
jai is megjelentek az ország területén. Erre célozgatnak az említett cikkben is… 

1848. március 17-én a „magyarországi és erdélyi zsidók képviselete” üdvözölte a magyar 
forradalmat. Zsidók is részt vettek a megalakuló Közcsendi Bizottmányban és a nemzetőrség-

ben. A gazdag zsidó családok jelentős anyagi támogatással segítették a szabadságharcot. A 
honvédseregekben szolgálatot teljesítő zsidók számát mintegy 20 ezerre becsülték, ami mesz-

sze számarányuk feletti részvételt jelent. Ennek elismeréseképpen tartotta kötelességének a 
Szemere-kormány és a nemzetgyűlés, hogy a szabadságharc végnapjaiban, 1849. július 28-án, 
Szegeden határozatban mondja ki a zsidók polgári és politikai egyenjogúsítását. E határozat 
azonban a szabadságharc veresége miatt nem léphetett érvénybe! 

Magyarország újabbkori történetének legnagyobb arányú bevándorlása a kelet-európai zsidó-
ság érkezése volt, amely a XIX. század második felében vált tömeges méretűvé.  

Az új bevándorlók igen szegény, nagyrészt falusi életmódú és földműveléssel is foglalkozó, 
jiddis nyelven beszélő askenázi zsidók voltak az Osztrák – Magyar Monarchia fennhatósága 
                                                           
2
 Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) január-március • 1-68. szám1921-03-10 / 52. szám 
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alá tartozó Galíciából3 és az Orosz Birodalom
4
 területéről. A bevándorlókat a reformkor és 

szabadságharc örökségét folytató liberális politikai-társadalmi légkör, a hatalmas gazdasági 
fejlődés, a kínálkozó jobb megélhetés vonzotta Magyarországra. 

Az 1891-es népszámlálási adatok szerint a zsidóság lélekszáma a Magyar Királyság teljes 

területén 612 803 fő, a Magyar Királyság lakossága Horvátországgal együtt 17 318 794 fő. A 
zsidó diaszpóra a társadalom 3,54 %-át jelentette ekkor. 

A XIX. század végén erőteljessé vált a magyarországi nemzetiségi származásúak önkéntes 

magyarrá válása. Különösen a felemelkedő zsidó és német kisebbségek tagjai választották a 
magyarsághoz való asszimilálódást. Más európai országokban nem zajlott le a zsidóságnak 
ilyen tömeges méretű összeolvadása a többségi keresztény társadalommal, másutt erősen el-

különülő vallási és egyben etnikai kisebbség maradtak. Bár Németországban és Ausztriában 
már valamivel korábban megindult egy hasonló asszimilációs folyamat, ezekben az országok-

ban a többségi társadalom gyakran igen elutasító volt, ami valamennyire továbbra is fenntar-

totta a zsidóság hagyományos elkülönülését. Magyarországon ezzel szemben a újonnan meg-

induló nagyvárosi fejlődés, a többségi társadalom befogadó hozzáállása, a modern nemzetál-

lam megteremtését a nemzetiségek tömeges beolvadásával elképzelő hivatalos politika a zsi-

dóság számára is lehetőséget biztosított az egyenlő társadalmi érvényesülésre és a magyar 
nemzethez való tartozásra. A kiegyezés után Eötvös József vallásügyi miniszter liberális re-

                                                           
3
 Galícia közép-európai történelmi régió, területe jelenleg Lengyelország és Ukrajna között oszlik meg. Keleti 

felének történelmi neve: Vörösoroszország. Galícia és Lodoméria királyság vagy csak egyszerűen Galícia volt a 
Habsburg Birodalom legészakibb tartománya 1772 és 1918 között, Lemberg (Lwów, Lviv, Lvov) fővárossal. Az 
osztrák Galícia tartományt a Lengyel–Litván Nemzetközösség (ezen belül a Lengyel Korona) területeiből – 

Lengyelország felosztásakor – kihasított területekből alakították ki. 1846-ban Galícia koronatartományhoz csa-

tolták a felszámolt Krakkói Köztársaság területét is. Ez az állapot egészen az első világháború végéig, az Oszt-

rák–Magyar Monarchia felbomlásáig tartott. A XIV. században a lengyel fennhatóság alá került területet vajda-

ságokra osztották. Erős lengyel betelepedés kezdődött a rutén lakosság közé. Nagyszámú örmény és zsidó be-

vándorló is ideköltözött ez időben. A XVIII. században a lengyel főnemességen és kisnemességen, mely csak-

nem az egész tartományt benépesítette és a ruszinokon kívül, akik a tartomány keleti részét lakták, jelentős zsidó 
lakosság is volt, akik leginkább a keleti részeket népesítették be. Az 1880-as évek elejétől tömeges kivándorlás 
kezdődött a galíciai parasztság körében. A kivándorlás szezonális elvándorlással kezdődött az újonnan egyesült 
és dinamikus gazdasággal rendelkező Németországba, és később a Tengerentúlra folytatódott, főként az Egyesült 
Államokba, Brazíliába és Kanadába. A kivándorlást Galícia elmaradott gazdasági viszonyai okozták, ahol a 
mezőgazdasági lakosság szegénysége széles körű volt. A kivándorlás a nyugati, lengyel lakta részeken kezdő-
dött, és gyorsan átterjedt a keleti, ukránok lakta részekre is. Lengyelek, ukránok, zsidók és németek mind részt 
vettek a falusi lakosságnak ebben a tömeges mozgalmában. A lengyelek főleg Új-Angliába vándoroltak ki és az 
Egyesült Államok középnyugati államaiba, de Brazíliába is sokan mentek. Dél-Podóliából igen sok ukrán vándo-

rolt ki Nyugat-Kanadába. A zsidók is Amerikába tartottak, közvetlenül vagy Ausztria–Magyarországon keresz-

tül. Összesen néhány százezer embert érintett a nagy kivándorlás, amely egyre erősebbé vált egészen az első 
világháborúig. A háború átmenetileg megállította a kivándorlást, amely később nem érte már el korábbi intenzi-

tását. A nagy kivándorlást, különösen a Brazíliába irányulót, a „brazil lázat”, ahogy akkor hívták.  
4
 Évszázadokon át súlyos zsidóüldözések jellemzik az orosz birodalmat, amit a gyakori pogromok véres mészár-

lásokká változtattak… A pogrom valamely kisebbség ellen irányuló, irányítatlan (noha nem feltétlenül spontán), 
csoportos vagy tömeges erőszakcselekmény. Az orosz погром (pusztítás) szóból származik, és eredetileg a zsi-

dóknak a 19. században és a 20. század elején az Orosz Birodalom nyugati területeiről történő kiűzésére szerve-

zett, főleg a feketeszázak  által végrehajtott antiszemita atrocitások leírására szolgált. A szó nemzetközileg elter-

jedt, és használatossá vált visszamenőleg az európai zsidóság különböző csoportjai ellen végrehajtott középkori 
tömeges, erőszakos támadások, valamint később más kisebbségek elleni atrocitások leírására is. (A feketeszázak 
az 1905–1907-ben Oroszországban a cári rendőrség és a monarchista szervezetek által ellenforradalmi célokra 
létesített felfegyverzett csoportok, melyeknek tagjait, a feketeszázasokat a kispolgárság és a lumpenproletariátus 
köréből toborozták munkás- és parasztfelkelések elfojtására, antiszemita pogromok végrehajtására. A haladó 
orosz politikai irodalom és közvélemény feketeszázasoknak nevezte a szélsőjobboldali monarchista pártokat és 
szervezeteket is.) 
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formjai között az egyik legelső a zsidók teljes egyenjogúsításáról szóló 1867-es törvény volt. 
Eötvös létrehozta az izraelita kongresszust is, hogy a zsidók saját kezükbe vehessék egyházi 
és iskolai ügyeik vezetését. 

A XIX. század végének liberális légkörében a magyarországi zsidóság körében igen sokan 

valóban magyarrá váltak, a nemzethez tartozónak érezték magukat. A zsidóság 1895-től tör-

vény szerint is a magyar nemzeten belüli egyik vallási felekezet lett, tehát valaki éppúgy lehe-

tett izraelita vallású magyar, mint katolikus, vagy református vallású magyar. A magyarorszá-
gi, főleg városi zsidóságnak csak kisebb része tartott ki a hagyományos zsidó vallás mellett 
(ortodox irányzat), megőrizve nemzetiségi, etnikai elkülönülését. A döntő többség a neológ 
felekezethez csatlakozott, a fővárosi zsidóságnak például közel a háromnegyede. A század-

fordulótól sokan magyar, vagy – szintén a magyarrá válás útját járó – német (sváb) házastár-

sat választottak, gyermekeiket megkeresztelték. 

A leghíresebb magyarországi zsidók közé tartoztak a XIX. században Lőw Lipót szegedi fő-
rabbi, Teitelbaum Mózes sátoraljaújhelyi rabbi, Herzl Tivadar újságíró, a cionizmus alapítója, 

Ballagi Mór nyelvész, Rózsavölgyi Márk zenész, Vámbéry Ármin orientalista, és Weiss Manf-

réd gyáros a csepeli gyártelep (a későbbi Csepel Vas- és Fémművek) megalapítója. 

1910-ben Sajószentpéteren 11,9 % volt az izraelita vallásúak számaránya. Néhány 
egyéb kiragadott példa, hogy ez egyes területeken hogyan is alakult mindez.5  

 

Település 

Zsidó 

vallásúak 

részaránya 

(%) 

Település 

Zsidó 

vallásúak 

részaránya 

(%) 

Település 

Zsidó 

vallásúak 

részaránya 

(%) 

Munkács 44,4 Szilágysomlyó 20,9 Eperjes 16,4 

Máramarossziget 37,4 Bánffyhunyad 20,7 Zsolna 16,0 

Ungvár 31,4 Szatmárnémeti 20,6 Nagykároly 15,5 

Bártfa 30,4 Miskolc 20,0 Pápa 15,3 

Beregszász 30,2 Dés 18,9 Kassa 15,2 

Sátoraljaújhely 28,7 Újpest 18,4 Kaposvár 13,9 

Nagyvárad 23,6 Trencsén 16,7 Kolozsvár 11,6 

Budapest 23,1 Késmárk 16,6 Debrecen 9,1 

Nyitra 22,4 Losonc 16,5 Rozsnyó 7,5 

 

 A „nagy háború” kitörése e kérdésben is számos, nem egyértelmű és más – más mó-
don megítélhető következményekkel járt. A zsidóság későbbi megítélésében is nagy szerepet 
játszott ez! 

A világháború kitörését a magyar zsidóság vezetői nagy lelkesedéssel fogadták. Az 
Ortodox Központi Iroda akkori elnöke, Frankl Adolf körlevélben fordult az ortodox hitközös-

ségekhez, s ebben a haza és a király védelmében hősiességre és kitartásra szólította fel a har-

coló zsidókat, az otthon maradottaktól áldozatkészséget és a hadsereget támogató tetteket várt 
el. Nyilván sokan gondolták úgy, hogy a háború segíteni fogja a beolvadást és olyanok is 
akadtak, akik zsidó szempontból hasznosnak találták a pogromokat szervező és végrehajtó 
Orosz Birodalommal való leszámolást.  

                                                           
5
 https://hu.wikipedia.org/wiki/A_zsid%C3%B3s%C3%A1g_Magyarorsz%C3%A1gon 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_zsid%C3%B3s%C3%A1g_Magyarorsz%C3%A1gon
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A zsidóságnak, a magyar katonákkal ellentétben egy igen nehéz problémával is szembe kellett 

nézniük: hogyan viszonyuljanak a másik oldalon harcoló zsidókhoz, továbbá a Galíciából és 
az ellenséges területről menekülő hitsorstársaikhoz. A központi hatalmak oldalán körülbelül 
félmillió zsidó vonult be, ebből a Monarchia zsidósága mintegy 300 ezer fővel képviseltette 
magát. Az antantcsapatokban pedig több mint egymillió volt a zsidó. Az orosz csapatokon 

belül mintegy 650 ezer zsidó katonáról maradt fent feljegyzés.  

A tiszti szolgálatot teljesítő zsidók száma a Monarchiában a XIX. század közepétől a nyolc-

vanas évekig emelkedett, majd az első világháború kitöréséig folyamatosan csökkent. 1911 
előtt a Monarchia harci egységeinél szolgáló 23 zsidó tábornok és ezredes közül 14 kikeresz-

telkedett, a legmagasabb posztra jutott zsidó származású tiszt báró Hazai Samu, akit 1916-ban 

vezérezredessé léptettek elő és honvédelmi miniszternek neveztek ki, tisztté avatása után nem 
sokkal kikeresztelkedett. 

A világháború végén számos vád érte a zsidóságot, hogy gyakran kibújtak a hadi kötelezett-
ségek alól.  

 

„A világháborúnak már az első éveiben lángra lobban a kihamvadtnak látszó antisze-

mitizmus. A harctéren küzdő magyarság hamarosan rádöbben arra, hogy a frontkatonák so-

raiban igen gyéren találkozik zsidókkal, viszont annál bőségesebben a hadtápterületen, a biz-

tonságos beosztásokban és a felmentettek között.”6
  

 

De nemcsak a jobboldali antiszemita radikálisok, hanem a baloldali gondolkodók között is ez 
volt az általános nézet.  

 

„A nagyközösségnek az a véleménye, hogy a zsidók minden módon kibújnak a harctéri 
szolgálat alól, a tényeknek megfelel. De hát kibújik a nemzsidó is, csakhogy a nemzsidónak 
kevesebb az eszköze arra, hogy célt érjen.”7

 

 

Az ilyen és ezekhez hasonló feljegyzések gyakoriak voltak nemcsak a korabeli sajtó-
ban, hanem számos háborús visszaemlékezés, ezrednapló, emlékkönyv is foglalkozik ezzel a 

témával. Így ezzel is magyarázható az egyre erősödő antiszemitizmus is.  

A háború elől menekülő zsidók ugyancsak nagy felháborodást keltettek a helyi lako-

sokban. Az úgynevezett „galiciánerek” Galíciából menekülő zsidók voltak,  

„… akik a történelmi Magyarország határain kívül éltek, következésképpen nem érez-

ték magukat magyarnak; magyarul nem tudtak, és a legcsekélyebb mértékben sem azonosul-

tak a hivatalosan deklarált háborús célokkal. Viszont belevetették magukat a háborús nélkü-
lözések talaján burjánzó feketekereskedelembe és sokan közülük hihetetlenül rövid idő alatt 
irigylésre méltó vagyonra tettek szert…”  

                                                           
6
 Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma (Budapest, 1943) 

7
 Ágoston Péter kéziratban megmaradt naplója 
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Így egyre erősebb lett a kontraszt „a fronton vérét ontó magyar” és az „üzletelő zsidó” kö-
zött. Azonban említésre méltó azoknak a törekvése is, akik megkíséreltek szembeszállni az 
antiszemitizmussal, például Tisza István miniszterelnök számos zsidóellenes lapot tiltott be. A 
galíciai menekülthullám után érkeztek Magyarországra az erdélyi betörés során földönfutóvá 
vált zsidók és a Palesztinából visszatelepült zsidók is. 

1918. augusztus 6-án a parlamentben a hadirokkantakról folyó vita során újra előke-

rült az antiszemitizmus ügye. Farkas Pál kijelentette, hogy nem helyesli a galíciai bevándor-

lást, s a bevándorlás okozta drágítást fékezni kell. Sztranyavszky Sándor pedig figyelmeztette 

a zsidóságot, hogy  

„disztingváljanak aközött, mit szabad tenni önmaguk, a fajtájuk és nemzetük érdeké-
ben, és mit nem”.  

A képviselő szerint, ha ezt megteszik, akkor az antiszemitizmus elkerülhető lesz, mert  

„Itt senkit azért, mert zsidó nem gyűlölnek, hanem, ha valami, amit gyűlölnek, akkor 
azok a tulajdonságok azok, amelyek faji jelleggel látszanak bírni.” 

 

A háború befejezése után az őszirózsás forradalom időszaka is egy erős határvonal e 
kérdésben. 

A két világháború közti időszakot az az általános nézet uralta, hogy a zsidóság a gazdasági 
hatalom mellé politikai hatalomra is törekszik.  

Tény azonban, hogy az őszirózsás forradalomban jelentős volt a magyarországi zsidók rész-

vétele. Amikor 1918 októberének végén megalakult a Nemzeti Tanács, az úgynevezett Intéző 
Bizottságnak húsz tagja közül tizenegy volt zsidó származású.  

Az október 31-én megalakított Károlyi-kormány tagjai közül Kunfi Zsigmond a munkaügyi és 
népjóléti, Garami Ernő pedig a kereskedelemügyi tárcát kapta meg. Tagja volt a kormánynak 
Szende Pál, aki előbb államtitkárként, majd pénzügyminiszterként vezette a pénzügyminiszté-
riumot, továbbá Jászi Oszkár, aki tárca nélküli miniszterként nemzetiségi kérdésekkel foglal-

kozott.  

1919. január 19-én megalakult Berinkey-kormány tagja lett Böhm Vilmos, mint hadügyminisz-

ter, Kunfi, mint közoktatási miniszter, Garami, mint kereskedelemügyi miniszter, Szende Pál 
mint pénzügyminiszter és Diner-Dénes József mint külügyi államtitkár. Az országot vezető 
politikai elitnek tehát jelentős része zsidó származású volt, ez pedig ürügyet teremtett az olyan 
mozgalmak számára, mint az ekkor megalakuló Ébredő Magyarok Egyesülete, továbbá a Ma-

gyar Országos Véderő Egylet. 

Az őszirózsás forradalom során fellépő kérdéseknek csupán az egyike volt a származási prob-

lémák kérdése; az ellenforradalmi ideológiák másik gyakran hangoztatott vádja azt volt, hogy 
a forradalom alatti kormányok a zsidók érdekében kormányoztak.  

Ebben az összefüggésben két tényre szokás hivatkozni: az első az ország területi integritásá-
ra, a második a hagyományos politikai elit tudatos szétverésére vonatkozik, s azt a vádat fo-
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galmazza meg, hogy a Károlyi – Jászi-féle engedékeny politika vezetett Trianonhoz, s a ma-

gyar uralkodó osztály bukásához. 

Amíg a Károlyi- és a Berinkey-kormányban a zsidó származású politikusoknak csak 

jelentős szerepük volt, addig a szociáldemokraták és a kommunisták megegyezése folytán 
létrejött úgynevezett proletárdiktatúrában, s annak testületében, a Forradalmi Kormányzóta-

nácsban már a zsidó származásúak játszották a meghatározó szerepet.  

A Magyarországi Tanácsköztársaság felső vezetésnek körülbelül 95 %-a zsidó származású 
volt, köztük a Tanácsköztársaságot gyakorlatilag irányító Kun Béla, Böhm Vilmos szocializá-
lási, később hadügyi, Landler Jenő belügyi, Lukács György közoktatásügyi, Hamburger Jenő 

földművelésügyi, Rákosi Mátyás szociális termelési, Pogány József hadügyi népbiztos.  

A vörös terror három vezető alakja közül kettő: (Korvin Ottó és Szamuely Tibor) szintén zsi-

dó származású volt.  

Ez a 95 százalékos arány még az iskolázottabb és műveltebb társadalmi rétegekben is elfo-

gadhatóvá tette a gondolatot, hogy  

„a magyarságnak védekeznie kell a zsidó veszély ellen”. 

A Tanácsköztársaság ideje alatt három területen történt eseményeknek volt kitüntetett jelen-

tőségük:  

 az első az intézményesített terror alkalmazása volt. Szamuelyt 1919. március 22-én a 
munkássághoz és a Vörös Hadsereghez nem tartozó osztályok ellenőrzésével bízták 
meg, Korvin pedig a politikai rendőrséget vezette. Az a tény, hogy a proletárállam 
erőszakszervezetének vezetői zsidók voltak, a közvélemény szemében felekezeti jelle-

get is ad az elnyomásnak és a terrornak.  
 A másik terület, amely később végzetesnek bizonyult a magyarországi zsidóság sorsá-

ra nézve, a közigazgatás, az állami bürokrácia átszervezése volt: számos állami hiva-

tali posztot zsidók töltöttek be.  
 A harmadik terület, amely jelentős hatást gyakorolt a Tanácsköztársaság politikájára a 

sajtó világa volt. Egyértelmű tény, hogy az őszirózsás forradalom jelentősszámú zsidó 
származású vezetője a nyomtatott sajtó világából érkezett a politikába, mivel az 1910-

es években a magyar újságíró-társadalom több mint 40 százaléka zsidó származású 
volt. 

 

A kommunista - bolsevik diktatúra bukása után Horthy Miklós vezetésével tekintély-

uralmi, konzervatív rendszer jött létre. Az 1920-as trianoni békeszerződésben Magyarország 

kétharmadát elvesztette, így Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben és a Délvidéken élő jelentős 
izraelita születésű tömegek is az utódállamok polgáraivá váltak. A többségük az új kisebbségi 
helyzetben is magyar anyanyelvűnek és magyarnak vallotta magát. Azonban egy részük ha-

mar asszimilálódott az új környezetbe és adoptálta az utódállamok kialakult viszonyait. 

1919 decemberéből, a Tanácsköztársaság utáni hónapokban, származik egy idézet, 
ami visszautal a zsidóság abban vállalt szerepére 
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„… Оláh Dániel8
 munkásügyi miniszter, beszédében üdvözölte először a megjelenteket 

Majd elmondja, hogy azért jött személyesen a miskolczi önálló iparosok köze, mert közvetítő 
akar lenni a kereskedelemügyi miniszternél, az iparosok kéréseiben.  

Különösen rnegbecsülendőnek tartja a kisiparosokat, mert az ország felépítésében 
nagy szükség van reájuk.  

A munkás kérdésből, beszéli tovább, – szalon kérdést akarok csinálni. A munkással 
szemben felállított társadalmi válaszfalnak le kell omolnia, nem szabad, hogy irtózunk a mun-

kástól, csupán csak azért, mert esetleg rajta maradt a munkásszag.  

Bejelenti, hogy a szabadipar révén elnyert iparok sürgős bevonása mellett van, mert ez 
tette tőnkre Magyarországon a kisipart. Csak az az ország lehet boldog, amelyeknek fejlett 
kisipara van.  

Majd a magyar zsidóságról beszél. Megállapítja, hogy a zsidóságnak az a része, ame-

lyeknek bölcsője itt ringott és apja, nagyapja, szépapja stb. itt lakott a magyar földön és min-

dig büszkén magyarnak vallotta magát nem vett részt a kommunizmusban. Erre a tiszteletre-

méltó emberekre szükség lesz a hazában De egyet nekik is el kell ismerni, azoké a vezetés, 
akik többen vannak az országban.  

Bejelenti még, hogy a tanoncok nevelését a kisiparosokhoz akarja juttatni. Azzal fejez-

te be beszédét, hogy intette az iparosokat, maradjanak a becsület útján, mert csak így lehetnek 
hasznos polgárai a magyar hazának…”9

 

 

Az 1920. évi 25. törvénycikk, a numerus clausus
10

 (amely a világon nem volt példanél-

küli és semmi esetre sem „magyar találmány”) meghatározta az egyes magyarországi „nép-

                                                           
8
 Oláh Dániel (Nagymihály, 1881. március 28. – Balatonfüred, 1923. szeptember 18.) vasmunkás,  keresztény-

szocialista politikus, nemzetgyűlési képviselő, miniszter. Miskolcon végezte az elemit és az ipariskolát. Lakatos 
és kazánépítő lett. 1899–1919 között a Magyar Államvasutak (MÁV) gépgyárában volt kazánépítő. A Tanács-

köztársaság bukása (1919) után a Friedrich-kormányban 1919. augusztus 27-től 1919. november 24-ig tárca 
nélküli miniszter volt. 1919 októberétől a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának ügyvezető alelnöke, 1920 

májusától elnöke volt. 1920–1922 között nemzetgyűlési képviselő volt. 1920–1921 között a Munkás Újság heti-
lap felelős szerkesztője volt. 
9
 Magyar Jövő, 1919. október-december (1. évfolyam, 1-73. szám)1919-10-17 / 11. szám 

Független politikai napilap. Miskolc, 1919. október 5. „A Magyar Nemzeti Szövetség borsodvármegyei és 
miskolczi csoportjának a sajtója ez a lap, a „Magyar Jövő"”…  
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarJovo_1919_10-

12/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=45&layout=s 
10

 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. A numerus clausus alkalmazására számos példa van a történelemben. A magas zsidó hall-
gatói arány korlátozására vezettek be numerus clausust különböző időtartamokra Oroszországban 1887–1917 

között, az Amerikai Egyesült Államokban, az 1920-as években (Harvard, Columbia, Yale, Pennsylvania), Kana-

da egyes egyetemein az 1920–1940-es években, Romániában, 1926-ban. Németországban 1933-ban, Lengyelor-

szágban 1937-től (az 1923-as próbálkozást a Népszövetség meghiúsította).  
Németországban numerus claususnak nevezik, hogy vannak olyan szakok az egyetemeken, amelyekre nem kor-

látlan számban vesznek fel hallgatókat. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarJovo_1919_10-12/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=45&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarJovo_1919_10-12/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=45&layout=s
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fajokhoz és nemzetiségekhez" tartozó egyetemi hallgatók maximális arányát, figyelemmel 
azok arányára a teljes magyarországi lakosságban. Itt is ki kell hangsúlyozni, hogy az ilyen 
jellegű törvény nem kizárólagosan „magyar találmány”! Ilyet az USA, Kanada, Lengyelor-

szág, Románia, Oroszország, Lettország, Ausztria is bevezetett! 

A zsidó vallású egyetemisták aránya ezt követően 10-12 %-ra esett vissza a háború előtti 30-

34 %-ról.  

Összességében a következők jellemzik ezt a népcsoportot, az átlagoshoz képest iskolázottab-

bak. A szellemi foglalkozásokban, a művészetben, a tudományban, valamint a pénzügyi, gaz-

dasági világban, a bankokban, a kereskedelemben felülreprezentáltabb az arányuk.11
 Így volt 

ez korábban is!  

Az egyszerű emberek, így a bányászok is azt látták maguk körül, hogy fizikai munkás nagyon 
csekély számban, szinte elvétve, került ki közülük. Viszont mindenféle pénzügyi, kereskedel-

mi tevékenységben ott voltak, a legkisebb szatócsüzlettől, a legnagyobb fa- és építőanyag te-

lepekig… 

A magyarországi izraelita születésű állampolgároknak egy 1930-as feljegyzés szerint 
a 97,3 %-a magyar ajkúnak vallotta magát.  

Bár foglalkozásukat tekintve elvileg minden társadalmi osztályban előfordultak, voltak gaz-

dag nagytőkések, jó körülmények között élő értelmiségiek, kisiparosok és szegény kétkezi 
munkások is.  

A nagyobb részük az ipari, kereskedelmi és szellemi szabadfoglalkozásokban (kereskedő, 
ügyvéd, orvos, újságíró stb.) fontos pozíciókat foglalt el.  

Ezekben a szakmákban a keresztény születésű lakosságot arányában jóval felül is múlták. Az 
izraeliták többnyire városi, polgári társadalmi csoportot alkottak, amelynek több mint 60 %-a 

a középréteghez tartozott, 3 %-a dolgozott a mezőgazdaságban, 13 %-a volt ipari munkás.  

Ez az arányok közötti különbség is az egyik célpontja lett az antiszemitizmusnak. 

 Nézzük mit is ír Sajószentpéterről a Zsidó lexikon, 1929-ban! 

 

                                                                                                                                                                                     

A magyar numerus clausus-törvény (1920. évi XXV. törvénycikk) a Horthy-korszak egyik korai jogszabálya, a 
legnagyobb presztízsű (orvosi, jogi, műegyetemi, közgazdasági, tudományegyetemi) egyetemi karokon (jellem-

zően 30 % feletti) 1920-ra kialakult magas zsidó hallgatói arányokat kívánta országon belüli számarányuknak 
megfelelő mértékre korlátozni. Összességében viszont 1920-ban 10,4 %-os volt a zsidók aránya a felsőoktatás-

ban. A törvény gyakorlati életbelépésének évében, 1921-ben pedig 11,6 %. A törvény másik pontjának célja az 
volt, hogy az 1918–19-es forradalmakban szerepet vállalókat kiszűrje az egyetemekről. E szabályozással a nem-

zsidó, keresztény középosztályt szándékoztak segíteni, akiknek – köztük sok, háborúból visszatért fiatalnak – a 

Trianon után kialakult, munkanélküliséggel, lecsökkent egyetemi férőhelyekkel, sok, erős versenyt támasztó 
zsidó, illetve a háború alatt tanulmányokra készülő női hallgatójelölttel jellemezhető helyzetben megnehezült 
egyetemre jutásuk. A törvényben a zsidó kifejezés nem szerepelt, de az akkori egyetemi felvételi arányok között 
ez értelemszerűen a zsidó származásúak magas számának korlátozására, és a nem-zsidó, keresztény magyar 
hallgatók arányának emelésére irányult. Az 1920-tól országosan 6 %-os zsidóság számára az alsó korlátokról 
rendelkező törvény 15,4 %-os felső korlátot jelentett. A Népszövetség és nemzetközi zsidó szervezetek kezdettől 
folyamatos nyomást gyakoroltak a Bethlen-kormányra a törvény eltörlése érdekében, mely végül 1928-ban töröl-

te a törvény zsidóság számára korlátozást jelentő, nemzetiségekre vonatkozó kitételét. 
11

 https://zsido.com/atlagon-feluli-iskolazottsag-zsido-polgarok-koreben-magyarorszagon/ 

https://zsido.com/atlagon-feluli-iskolazottsag-zsido-polgarok-koreben-magyarorszagon/
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 „ Sajószentpéter, nagyk[özség]. Borsod, Gömör és Kishont egyes[ült]. v[ár]m[egye]. 

5140 lak[os]. A zsidó hitközséget 1780 körül alapították a Bródy, Czinner, Kohn, Rosenthal, 
Groszmann és Weisz családok, amely családok utódai később is a hitközség élén állottak és 
ma is résztvesznek a vezetésében. Az első rabbi Pápai Farkas volt, aki 1792. született Pápán, 
míg halálának éve és helye ismeretlen. Azidőben a zsidók még az elkülönített ghettóban éltek 
és így a hitközségi élet kifejlesztésében is gátolva voltak. Csak 1848 után, amidőn a zsidók 
szabadabb mozgást nyertek, vette kezdetét az intenzív közösségi munka. Rendes imaházat épí-
tettek és hozzáfogtak egyéb intézmények létesítéséhez. 1868-ban megalakult a Chevra Kadisa, 

amely ma Mogyorós Simon vezetésével működik és 71 tagot számlál. Ugyanakkor létrehozták 
az izr[aelita]. elemi népiskolát. Itt már kezdettől fogva magyar volt a tanítási nyelv. Jelenleg 
95 tanulója van, a tantestület tagjai: Sebesné Weisz Mária és Freistadt Lajos világi tanítók, 
valamint Rosenberg Jakab hitoktató. Gyors egymásutánban új jótékonysági egyesületek kelet-

keztek. 1868. Gemilusz Chaszodim,
12

 1869. Nőegylet, 1884 Éc-Chajim
13

 és 1885 Komaegylet. 
Mindezen egyesületek ma is működnek és hasznos tevékenységet fejtenek ki a jótékonyság 
terén. Ekkor a S[ajószemtpéter].-i hitközség már a jelentékenyebbek közé tartozott s az első 
zsidó kongresszuson is képviseltette magát Czinner Benjámin által. A hitközség legvirágzóbb 
korszaka Bródy Miksa 25 évi elnökségének idejében volt (1893-1918). 1900-ban modern 

templomot építtetett és megfelelő hajlékhoz juttatta a többi intézményeket is. Kiváló érdemeket 
szereztek még a hitközség felvirágoztatása körül végzett munkásságukkal: Czinner Jakab, 
Braun Vilmos és Mezei Mór. A hitközség anyagi és erkölcsi támogatója volt még Bródy Sala-

mon veje, lovag Léderer Sándor budapesti lakos. A S[ajószemtpéter].-i zsidók a háború alatt 
is tanújelét adták jótékonyságuknak. Sokban hozzájárultak az ott felállított kisegítő kórház 
fenntartásához, úgyszintén vendégszeretettel fogadták a menekülteket. A hadseregben 67-en 

szolgáltak, akik közül 11 hősi halált halt. 1918-ban a vallásismeret és a hithűség kimélyítése 
végett Talmud-Tórát14

 alapítottak. A háború előtt különböző alapítványok voltak a postai ta-

karékban elhelyezve, amelyek azonban a korona leromlása folytán elértéktelenedtek. A hitkö-
zség az orthodoxia kebelébe tartozik. Lélekszáma 620, családszám 120, adófizető tag 132. 
Foglalkozásuk: 46 kereskedő, 2 nagykereskedő, 30 iparos, 5 köztisztviselő, 5 munkás, 4 orvos, 
4 gazdálkodó, 3 más szabadpályán, 2 tanító, 1 magánzó és 27 egyéb. 8 közadakozásból él. Évi 
költségvetés 20,000 pengő, amely összegből 3000 pengő filantrópikus és szociális célokat 
szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Kápolna, László,15

 Radostyán, Parasznya, Kan-

dó,16
 Varbó, Alacska, Berente, Kazinc, Baruka,17

 Vadna, Dubicsány, Nagybarca, Bánhorvát, 
Bánfalva, Mályinka, Tardona, Tapolcsány, Dédes, Visnyó, Szilvásvárad. Egyes tagoknak az 
                                                           
12

 A szegényekről és a gyengékről való szeretetteljes gondoskodás, mint a bibliai idők hagyománya, a talmudi 

korszakban is megmaradt. Ünnepi lakomát nem tartottak szegény nélkül és rendszeres segélyképen az úgyneve-

zett szegénytizedet kapták a szegények.  A XIV. században látjuk első nyomait annak, hogy a szegényügyet 

egyesületek (Ghevrasz gemilusz chaszodim, később a Chevra Kadisa) karolják fel. 
13

 Éc chájim.  Az élet fája. A Tóra-tekercs két rúdja. 
14

 Talmud (Tanulmány), a zsidóság szent irodalmának az a része, mely a Bibliának, főképp törvényi részének 
fejtegetésével foglalkozik, de közli azokat a teológián kívül eső témákat is, amelyek ezer éven át, ötszáz évvel 
Kr. előtt és 500 évig Kr. után foglalkoztatták a zsidó érdeklődést. Rituális és jogi döntéseken kívül tehát régi 
hagyományokat, bölcseleti gnómákat, mondákat, földrajzi, asztronómiai, orvostudományi, geometriai feljegyzé-
seket is tartalmaz . Mindezek mint szóbeli tárgyalások, spontán megjegyzések kerültek a Talmudba, rendszer 

nélkül, többnyire az eszmetársulás fonalán. 
15

 Sajólászlófalva 
16

 Kondó 
17

 Barcika 
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ipar és a közgazdaság terén is fontos szerepük van: Princz Mór felerészben a Kazinczi Gaz-

dasági Kőszénbánya tulajdonosa, Weisz Ferenc részese a Berentei Kőszénbánya Vállalatnak 
és Waldmann József a Disznóshorvátinak. Kun Géza a 700 holdas Dadányi-birtok

18
 és Stein 

Márton az 500 holdas Aladár-birtok
19

 bérlője. A mai vezetőség a következő: Grünfeld Henrik 

főrabbi, Heimlich Jenő elnök, Mogyorós Simon alelnök, Fogel József pénztárnok, Salamon 
Mór gondnok, Groszmann Lajos ellenőr, Princz Mór. Kőnigstein Adolf, Hartmann József, 
Klein Dezső előljárósági tagok és Krausz Mór, jegyző.”20

 

  

 A nagy változás az 1930-as években következett be. A világgazdasági válság nyomán 
nemcsak a keresztény kispolgárság és munkásrétegek szegényedtek el, vagy vesztették el eg-

zisztenciájukat (körükben nőtt a politikai elégedetlenség), hanem az izraeliták is, akik között 
gyorsan emelkedett a gazdasági és társadalmi hierarchiából kieső, életfeltételeikben perifériá-
ra szorulók száma, akik vagyonilag és életmódjuk alapján is egyre élesebben különültek el a 
helyi zsidó nagypolgári rétegtől. Az asszimilációs készséget tekintve ugyancsak növekvő 
különbség jellemezte őket, mivel míg a nagypolgárság lojalitását próbálta megőrizni, a gaz-

dasági létalapjukat vésztők az 1930-as években a mereven konzervatív, az asszimiláció bár-

mely típusát elutasító orthodox irányzathoz közeledtek. Az utóbbiak közül egyre többen 
kényszerültek zugkereskedést és zugipart űzni, ráadásul számukat az 1930-as évek végétől a 
Csehszlovákiából, Romániából és Lengyelországból beáramlók növelték, akik a települések 

peremterületein húzódtak meg, s ők életformájukkal, idegenségükkel a lakosság növekvő el-

lenszenvét váltották ki. 

Ezek a tendenciák adtak alapot a települések jobbra tolódó vezetésének a zsidóság elleni fel-

lépésre, gazdasági és társadalmi pozícióik további gyengítésére. Az 1930-as évek közepén 
születtek erre irányuló rendelkezések (pl. a nyílt árusítású üzletek vasárnapi nyitva tartásának 
korlátozása, illetve tiltása, vagy a keresztény vállalkozók különböző kedvezményekben része-

sítése), közvetlen megnyilvánulásaira azonban az évtized végétől, a zsidótörvényekkel, s az 

ezeket követő országos rendeletekkel összhangban került sor. Hitelszolgálatra és –

                                                           
18

 A Xivkovich családnál (Erzsébet bánya) leírtuk a Xivkovich – Pilta – Dadányi családoknál leírtuk a rokoni 
kapcsolódásukat.  
19

 Az „Aladár-birtok” az alacskai területen a Zabolay családé volt. A z alacskai „Miklós család” a hagyomány 
szerint a (család őse Miklós comes) I. Béla király tanácsadója volt. Utódai a tatárjárás után Erdélybe költöztek. 
Ez ágból Zabolai Miklós János (1506) erdélyi vezér volt. Utóda Zabolai Miklós Gergely (+ 1640) Magyaror-

szágba jött s Nógrád és Borsod vármegyékben telepedett le… Zabolay Ferenc (1796- 1858) a szendrői járás 
főszolgabírája tizenegy éven át, majd Borsod vármegye másod alispánja. Jelentős szerepet vállal 1848 – 49-ben 

is. Gyula fia (1832 – 1894) fiatalon az 1848-49-es forradalom katonája, majd besorozzák a császári hadseregbe. 
Az 1860-as években a szendrői járás főszolgabírája, 1871-1881 között az edelényi választókerület országgyűlési 
képviselője. 1879-től borászati kormánybiztos, a filoxera elleni harc fő szervezője. Fiai is politikai pályára lép-

tek. Aladár (1865-1904) huszárkapitány, ifjabb Gyula (1855-1923) jogászdoktor, 1894. november és 1896. ápri-
lis között Borsod vármegye főispánja. Ödön (1856-1923) mérnök-közgazdász. Ödön tizenkét évig országgyűlési 
képviselő, államtitkár, a századfordulós római és párizsi világkiállítások kormánybiztosa. Volt időszak, amikor 
Gyula és Ödön is képviselő, majd Ilona huhuk férje, Ragályi Béla (1853-1921) váltja őket. A család – a család-

fők a századvégtől a fővárosban dolgoznak –, főként Budapesten éltek. Ödön a családi birtokközpontot Alacská-
ra helyezi át, oda is temetkeznek. A nyarakat töltik csak itthon, a birtok bérbe van adva. A vidéki birtokok Ödön 
fiainak kezén az 1930-as években lassan elúsznak. Aladár korán meghalt (39 évesen)… (Alacska részletes törté-
nete) 
20

 Magyar Zsidó Lexikon 
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közvetítésre, valamint iparűzésre újabb engedélyeket nem kaphattak, miként az állami egyed-

árúság alá eső cikkek árusítására sem, a meglévőket néhány éven belül be kívánták vonni. 

A közszállításokban és a kereskedelemben ugyancsak korlátozták az izraeliták lehetőségeit. A 

helyi tűzifa-kereskedőktől pl. 1940 végén vették el engedélyeiket, a bornagykereskedők üzle-

teik meghosszabbítását célzó kérelmeit 1940-11-től folyamatosan megtagadták. (Az utóbbiak 
összes felszerelését zár alá helyezték, amit a keresztény vállalkozók rendkívül alacsony áron 
kaphattak meg.)  

A pénzügyigazgatóságok az előírások szerint vonta be az italmérési engedélyeket (a nagyobb 

éttermek italmérését, némi türelmi időt adva, szintén korlátozták).  A trafikengedélyek nagy 

részét, valamint az izraelita kocsmárosok, vendéglősök és kávésok dohányárusítási jogát 
megszüntették, a kegytárgyárusítást sem engedélyezték számukra; s a bazárosok búcsúkon 

való árusítását is tiltották.  

A városban lakó birtokosok, a helyi cégek, a hitközség, valamint a vallási egyletek földjeit és 
más ingatlanait állami tulajdonba vették, s készítették elő azok keresztények közötti kiosztá-
sát. 

Mindezek következtében az 1940-es évek elejétől számos kereskedelmi és iparvállalat szün-

tette be a működését, ami a lakosság, illetve egy sor szakma ellátási nehézségeit mélyítette el. 
(Ezért kérte többször az ipartestület és a kamara olyan izraelita üzletek: pl. ipari textiláru- 

vagy vaskereskedések fenntartását, amelyek megfelelő raktárakkal ellátva, csaknem kizáróla-

gos szállítói voltak a helyi textil-, valamint fémiparnak.) 

A gazdasági diszkrimináció mellett a zsidóság nagy múltú politikai-közéleti szerepét is el-

vesztette. Az 1939. évi IV. törvénycikk hatályba lépése előtt – például a miskolci város tör-

vényhatósági bizottságának 47 virilis
21

 tagja közül 28 (60 %), míg a 47 választott tag közül 14 
(30 %) volt izraelita származású. Többen örökös tagok, ketten hivataluk alapján növelték a 
zsidóság képviseletét. (A 248 virilis választó nagyjából 3/4-e tartozott ehhez a felekezethez.)  

Rajtuk kívül a városnál mintegy 30 izraelita tisztviselő teljesített szolgálatot, ami szintén jelzi, 
hogy az évtized végéig megőrizték közvetlen és közvetett befolyásukat a település vezető 
testületeiben, illetve irányításában. 

A zsidótörvények után viszont a virilis névjegyzékekből több mint 150 főt töröltek (ahol ez 

által csak néhányan maradtak), s a csökkentett létszámú törvényhatósági bizottságban min-

dössze 6, míg a póttagok között 2 izraelitát hagytak. (Ezzel párhuzamosan a város politikai 
vezetésében a liberális irányzat teljesen háttérbe szorult, s a különböző jobboldali pártok ke-

rültek túlsúlyba.)22
 

A különböző érdekképviseletekben ugyancsak korlátozták a zsidóságot. Számuk a helyi ipar-

testület vezetőségében és tagjai között folyamatosan csökkent, a II. zsidótörvény után vala-

mennyi izraelita tisztviselőnek távoznia kellett. A kereskedelmi és iparkamara önkormányza-

tát (melyben szintén túlreprezentált volt e felekezet) 1940 végén függesztették fel, a tagok 
többségének mandátuma megszűnt. 

                                                           
21

 Tehetős, legtöbb adót fizető. 
22

 Csíki Tamás: A miskolci zsidóság a holokauszt időszakában.  
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Az izraelita alkalmazottak visszaszorítására alakult meg az 1930-as évek végén a Keresztény-

szocialista Magántisztviselők Országos Szövetsége, amely minden jelentősebb településen 
helyi csoportokat hozott létre.  

Ekkor tiltottak be számos zsidó egyesületet, szociális és kulturális egyletet (Orthodox Zsidó-
körök, hitközségi intézményeket is megszüntettek, a nőegyleteket, a komaegyletet, a Chevra 
Kadishát, a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetségét…) 

 Ahogy haladunk előre időben, és ahogy polarizálódik a hazai társadalom is a szélső-
ségek felé, egyre inkább célzatos cikkek jelennek meg a médiákban.  

Ezek a maiaktól semmiben sem különböznek, mert a szenzáció érdekében sok mindent leír-
nak, leközölnek, még akkor is, ha annak valóságtartalma nem biztos, sőt… 

Az első ilyen cikkre 1937-ből bukkantunk rá. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a kér-

déskörben korábban már nem voltak súlyos konfliktusok. Erre vonatkozóan az utalások is 
egyértelműek… A cikkeket – bármennyire is megdöbbentő szövegeket és tartalmakat jelen-

tetnek meg – szó szerint közöljük. Mindezt azért, hogy szemléltessük, mekkora hatalma volt 
akkor is a sajtónak és ezek a cikkek mekkora hatásúak, illetve milyen terheket raktak a köz-

igazgatásban, rendvédelemben dolgozó, józan emberekre. Főleg a szélsőjobb az, amely az 

uszításban elől járt! 

 Erről is néhány gondolat, hogy egyértelműek legyenek a dolgok. 

 Szálasi Ferenc23
 az 1935. március 4-én megalapított, és a Darányi-kormány által 1937. 

április 16-án rendeletileg feloszlatott Nemzeti Akarat Pártja (NAP) után, 1937. október 24-én 

                                                           
23

 Szálasi Ferenc (Kassa, 1897. január 6. – Budapest, Lipótváros, 1946. március 12.) hungarista politikus, kato-

natiszt. Az első világháború idején hadnagy volt, 1925 végétől vezérkari tiszt. Ekkoriban alakult ki szélsőjobbol-

dali eszmerendszere. 1930-ban belépett a Taby Árpád alapította Magyar Élet Szövetsége nevű titkos fajvédő 
társaságba, s annak egyik vezetője lett. 1935-ben nyugdíjaztatta magát, hogy politizálhasson. Nemzetiszocialista 
szervezetet alapított, de az 1936-os választásokon elbukott. Programjában keveredett a szélsőséges sovinizmus, 
antiszemitizmus a totális fasiszta államra, a vezérelv megvalósítására vonatkozó elképzelésekkel. 1937-ben és 
1938-ban „az alkotmányos rend felforgatására irányuló törekvés” miatt bebörtönözték. 1939-ben a németek 
anyagi és politikai támogatásával megalapította harmadik politikai szervezeti próbálkozását, a Nyilaskeresztes 
Pártot. A Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után fokozatosan a politikai élet centrumába 
került, és október 15-én a németek támogatásával átvette a hatalmat. „Nemzetvezetői” működése során totális 
gazdasági és katonai mozgósítással, feltétel nélkül támogatta a németeket. Ekkor bontakozott ki Magyarországon 
a legdurvább formájában a nyilasterror, amikor sok ezer zsidót, szökött katonát, baloldali érzelmű embert öltek 
meg, deportáltak, emberiség-ellenes és háborús bűnök, tömeggyilkosságok sorozatát követték el, főleg Budapes-

ten. 1944 végén Szálasi Nyugat-Magyarországra, később Németországba szökött. Az amerikaiak elfogták és 

átadták a magyar hatóságoknak. 1946-ban a budapesti népbíróság halálra ítélte, márciusban kivégezték.  
Szálasi Ferenc naplóiban rengeteg olyan eszmefuttatással szembesülhet az olvasó, amelyek a zsidók „világha-

talmáról”, destruktív befolyásáról szólnak. „Meggyőződésem, hogy Szálasi politikai célszerűségből választotta 
az antiszemitizmust, aztán beletanult és interiorizálta. Pályafutása kezdetén még antiszemita sem volt, de rájött 
arra, hogy az egy olyan politikai eszköz, amivel felhívhatja magára a figyelmet” – hangsúlyozta Karsai László 
történész. A kutató szerint több tízezer zsidó köszönheti az életét annak, hogy Szálasi számára – nem igazán 
érthető okokból – fontos volt, hogy a háború utolsó hónapjaiban a semleges országok legitimnek ismerjék el a 
nyilasok hatalomra kerülését Magyarországon. Ennek elérése érdekében 1944. decemberig Szálasi a korábbi, 
Sztójay Döme vezette kormányhoz (1944. március 22. - augusztus 28.) képest „opportunista” zsidópolitikát 
folytatott. „Szálasit egy megveszekedett antiszemitának, egy ötvenezres tömeggyilkosnak tartom. De a zsidópo-

litikája mégis a két budapesti gettó létrehozásából, a halálmenetek elindításából, majd 1944. november 21-én 
történt leállításából is állt. A Sztójay-kormány lelkesen deportált, Szálasi csak vonakodva” – fogalmazott a kuta-

tó.  „Ez gyökeresen ellenkezett a németek zsidópolitikájával” – mondta el Karsai László, aki szerint október 
közepén Szálasinak még minden eszköze, lehetősége meg lett volna a 200 ezres budapesti zsidóság deportálásá-
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a budai Vigadóban rendezett gyűlésen nyilvánosan is deklarálta a Magyar Nemzeti Szocialista 

Párt (MNSZP) megalakítását. 1938. február 21-én a belügyminiszter az MNSZP-t – arra való 
hivatkozással, hogy azonos a betiltott Nemzeti Akarat Pártjával – szintén feloszlatta, egyben 

Szálasit letartóztatta.  

A börtönből való szabadulás után Szálasi 1938 áprilisában Nemzeti Szocialista Magyar Párt – 

Hungarista Mozgalom (NSZMP – HM) néven újjáalakította pártját, melyet 1939. február 23-

án ismét betiltottak, azonban egy hónapon belül, 1939. március 15-én Nyilaskeresztes Párt 
néven megint újjáalakult.  

Így részt vehetett az 1939. május 25-26-án, pünkösdkor tartott (és ebből kifolyólag pünkösdi 
választásnak nevezett) országgyűlési választásokon. A párt neve a magyar szélsőjobb berkein 
belül egy ideje már használatban levő nyilaskeresztből alakult ki. 

A Nyilaskeresztes Párt az 1939. május 25-26-án, pünkösdkor tartott (és ebből kifolyólag pün-

kösdi választásnak nevezett) országgyűlési választásokon a szavazatok 15,41 %-át (338 049 
szavazat) szerezte meg, és 29 mandátumhoz jutott az akkor 260 tagú Országgyűlésben. 1939 

nyarára nagyjából 300 000 tagja lett a pártnak, annak ellenére, hogy sajtóját folyamatosan 
betiltották, és a vezetőit rendszeresen internálták. Érdekes módon a munkás- és bányavidéke-

ken is jelentős támogatottsága van a szélsőjobboldalnak! Sokan azt gondolnák, hogy e vidé-
keken mindenki baloldali érzelmű, nem így van…  

Különösen sok szavazathoz jutottak a főváros külső kerületeiben, a munkások lakta peremvá-
rosokban és a bányavidékeken. A választások nagy vesztesei a Független Kisgazdapárt (23 

mandátumából 11 maradt), a Keresztény Párt (14 mandátumából 3 maradt) és a Szociálde-

mokrata Párt (11 mandátumából 5 maradt). A liberális Polgári Szabadság Párt megőrizte 5 
mandátumát. 

A nyilasok tömegbázisának növekedését az 1930-as évek második felében egyfelől a németor-

szági nemzetiszocializmus látványos sikerei, másfelől a hazánkban felhalmozódott szociális 
feszültség magyarázta. 

Ez utóbbit használta ki a szélsőjobboldali ellenzék, amelynek politikai szervezetei program-

jukban elsősorban a dolgozóosztályokat, a kispolgárságot és a középrétegeket célozták meg. 
Az 1939-es úgynevezett „országépítő programja” munkaállamot hirdetett, a munkanélküliség 
felszámolásával, követelte a hadi- és energiaipar államosítását, a földreformot, a kisipar és 
kiskereskedelem szabadságát és védelmét, illetve az „élősdi jövedelmek” felszámolását. Ez 
utóbbi kapcsán „zsidómentes államot” hirdetett. Demagógiájának forradalmiságát hitelessé 
tette a nyilas pártok elleni rendszeres hatósági fellépés.  

A nyilas pártokban a középszintű irányításba általában a középosztályokhoz tartozók, kispol-

gárok, kiskereskedők kerültek be, a legfelső vezetésbe katonatisztek, értelmiségiek, hivatalno-

kok. 

1940-ben több kisebb nemzetiszocialista párt is beolvadt a Nyilaskeresztes Pártba, mint pél-

dául a Keresztény Nemzeti Szocialista Front, vagy a Pálffy Fidél vezette Nyilaskeresztes 

Front (hivatalos nevén Egyesült Nemzeti Szocialista Párt). 
                                                                                                                                                                                     

ra, legyilkoltatására. Ehelyett megszervezte a két gettót, ahol borzalmas körülmények között ugyan, de többség-

ben túl tudták élni a háborút a budapesti zsidók. 
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1941-ben a vezetés szintjeiben részt vevők közül 25 % volt értelmiségi, 25 % kisiparos, 21 % 
földműves, 9 % tisztviselő, 8 % kereskedő, 2 % egyéb. 

A párt 1942. február 24-én majd felveszi a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom ne-

vet. 

  

Nézzük ezek után a korábban említett cikkeket, Sajószentpéterrel kapcsolatosan! 

 

 „ Rémregény  

Huszonnégy órán át őrizetben tartottak öt sajószentpéteri polgárt, mert egy suszter-

inas azt vallotta, hogy felbérelték a nyilasok kipusztítására  

 Sajószentpéter, október 14. (Az Újság kiküldött munkatársától.)  

 Csendes falu Sajószentpéter Miskolc közelében. Talán még sosem történt olyasmi ott, 
amire felfigyelhet a világ. Október hatodika óta más a helyzet. Október hatodikén történt va-

lami, ami hosszú ideig Sajószentpéter nevezetessége lesz, bár biztos, hogy az efajta nevezetes-

séget Sajószentpéter józan, dolgos lakossága elengedte volna.  

Október hatodikán délelőtt a sajószentpéteri községi rendőr elkerékpározott Vinyig Dezső 
Kossuth Lajos-utcai bőrüzletéhez.  

– Vinyig úr – mondta a bőrkereskedőnek –, legyen szíves bemenni a községházára, idegen 
urak vannak ott, beszélni akarnak magával!  

Vinyig Dezső bement a községházára, csendőrök vártak ott rá. Idegen csendőrök, akiknek a 
társaságában egy polgáriruhás férfi is volt. Detektív.  

– Ön Vinyig Dezső?  

– Igen.  

– Ön a helybeli izraelita hitközség pénztárosa?  

– Igen.  

A csendőrök intettek Vinyig Dezsőnek, hogy menjen be a községháza tanácstermébe. Déli ti-
zenkét óra tájban küldték be a tanácsterembe, hogy ott várjon, délután hat órakor újra szólí-
tották. Megkérdezték tőle, hogy kifizetett-e az utolsó időben Gál Imre suszterinasnak 50 pen-

gőt.  

Vinyig Dezső csodálkozva felelte:  

– Ilyen kiutalásról nem tudok.  

– Köszönjük! – mondták a csendőrök. – Akkor hazamehet.  

 A községi rendőr, aki délelőtt elment Vinyig Dezsőhöz, délután félöt tájban Sajószent-

péter öt másik polgárát kereste fel. Járt Heimlich Jenő nyugalmazott igazgató-tanítónál, He-

imlich László bányatulajdonosnál, Jungreiss Samu fakereskedőnél, Flesch Aladár szatócsnál 
és Hartmann Ernő terménykereskedőnél. Mindegyiknek azt mondta:  
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– Azonnal menjen be a községházára, nagyon fontos ügyben.  

Heimlich Jenő, Sajószentpéter egyik legelőkelőbb polgára, megyebizottsági tag, a helyi képvi-

selőtestület tagja, a helyi kereskedelmi testület elnöke, iskolaszéki elnök, kereskedelmi és 
iparkamarai tag. Nem esett meg vele még soha, hogy kerékpáros rendőr útján sürgősen be-

idézték volna a községházára. Csodálkozott is azon, mi lehet olyan sürgős úgy, ami miatt neki 
„azonnal!” a községházára kell mennie.  

 „… Csak szórakozzon, majd mi hívjuk” 

 Heimlich Jenő az Ujság munkatársának így mondta el a községházán való látogatásá-
nak történetét:  

– Felmentem a községházára, a rendőrőrszobán csendőrök vártak rám. Egy polgári ruhás 
férfi is volt a csendőrök között. „Az urak hivattak? Mivel lehetek szolgálatukra? – kérdeztem 
a csendőröktől. Az egyik csendőr azt mondta: „Tessék csak bemenni a másik terembe, ott csak 
szórakozzon, majd mi hívjuk.“ Bementem a tanácsterembe, ott találtam Vinyig Dezső bőrke-

reskedőt. Csodálkozva néztünk egymásra, miről lehet szó. Néhány perc múlva nyílt az ajtó, 
belépett Flesch Aladár, aztán Jungreiss Samu és végül a fiam, Heimlich László. Hat óra táj-

ban Vinyiget kihívták a tanácsteremből, ő aztán nem is tért vissza. Elengedték. Fél hétkor a 
csendőrök átvezettek minket az őrszobára, azt mondták, hogy csak várjunk. Mi kérdeztük újra, 
hogy miért hívtak bennünket, a csendőrök a vállukat vonogatták.  

Mialatt Heimlichék a községházán levő rendőrőrszobán várakoztak, a hozzátartozók kétség-

beesetten ostromolták Szepessy Gyula dr. járási főszolgabírót, mondja meg, miért történtek az 
előállítások. Szepessy Gyula dr., aki egyébként páratlan igazságossága, tárgyilagossága miatt 
nagyon népszerű a járásban, kijelentette, nem tudja, mit akarnak a csendőrök Heimlichéktől. 

A közigazgatási gyakorlat ugyan az, hogy ha idegen csendőrök érkeznek egy járás területére, 
jelentkeznek a járás közigazgatási fejénél, a főszolgabírónál, ezek a csendőrök azonban a 
hivatalos aktust elmulasztották.  

Anyák és feleségek megrohanták későn este a községházát, ennivalót, ágyneműt vittek az őr-

szobán tartózkodó férfiaknak.  

– Mi nem feküdtünk le – beszéli tovább Heimlich Jenő –, egész éjjel virrasztottunk, tanakod-

tunk azon, mi történhetett, mi a magyarázata annak, hogy az éjszakát a községházán kell töl-

tenünk.  

 Ablakbeverés  

 Sajószentpéter polgárai között azelőtt a legnagyobb egyetértés volt. Uszítók sosem 

tudtak eredményesen dolgozni ebben a községben. Még egy évvel ezelőtt is a legteljesebb 
harmónia volt az egyes felekezetek között. A zavarok aztán azzal kezdődtek, hogy egy este 
ismeretlen tettesek beverték a zsidó templom ablakait. A hitközség megcsináltatta az ablako-

kat, mire ismeretlen tettesek újra beverték. Így ment ez tízszer. Tizenegyedszer úgy határozott 
a hitközség, nem csináltat újra üvegablakokat, mert úgyis betörnék azokat, papírral, deszká-
val, papendeklivel pótolják az üveget. Ezután következett, hogy délutánonként sírva mentek 
haza a zsidó családok gyerekei, arról panaszkodtak, hogy megverték őket az utcán.  

– Kik vertek meg benneteket? – kérdezték a szülők.  
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– A nyilasok! – válaszolták a gyerekek.  

Ők nem tudták, kik a nyilasok, csak miközben verték őket, hallották, hogy az ütéseket ilyen 
szöveggel kísérik: „Ezt kapjátok a nyilasoktól!" „Nesze nektek jó nyilas- pofon!", stb., stb. így 
kezdődött a nyilaspropaganda, amely aztán komolyabb formában mutatkozott. Röpcédulákat 
terjesztettek a parasztok között. „Ne vásároljatok zsidónál bort, mert mérget tesznek bele!" A 
nyilas röpcédulák szerzőit nem sikerült kinyomozni, mint ahogy azt sem tudták megállapítani, 
kik azok, akik Sajószentpéter utcáin estefelé a hazatérő zsidógyerekeket megcibálják.  

 Heimlich Jenő és társai éjszaka, miközben további sorsuk felőli bizonytalanságban 
tanakodtak azon, hogy mi lesz, arról is beszéltek, talán a mindig lángolóbb 
nyilasmozgalommal kapcsolatos az ő előállításuk is.  

– Másnap délelőtt tizenegy óráig nem törődött velünk senki, tizenegy órakor végre fiamat szó-
lította egy csendőr, majd tíz perccel később engem is behívtak.  

– Azt kérdezte tőlem az egyik csendőr: „Mennyi pénzt utalt ki ön Gál Imre suszterinasnak 
arra a bizonyos célra?"  

Azt feleltem, hogy én ezt a Gál Imre nevű suszterinast nem ismerem, sohasem láttam, nem is 
utalhattam ki neki pénzt, nem is tudom, hogy milyen cél az a „bizonyos cél".  

A csendőrök azt mondták, hogy köszönik, akkor hazamehetek. „Nem lehetett volna ezt már 
tegnap délután megkérdezni tőlem?" – kérdeztem végül a csendőröktől. Azt mondták: nem.  

Heimlich Jenő előadásával szószerint egyezik társainak az előadása is. Jungreisstől, 
Fleschtől, Hartmanntól, Heimlich Lászlótól is azt kérdezték, tudnak-e valamilyen kiutalásról 
Gál Imre részére. Nem tudtak, mire hazaengedték őket.  

 Sichermann Sándor dr. sajószentpéteri ügyvéd, akinek apósa Heimlich Jenő, szerdán, 
délelőtt Miskolcon járt. A miskolci ügyészség vezetőjének elmondta, hogy mi történt Sajó-
szentpéteren és segítséget kért tőle. A miskolci ügyészség vezetője sem tudott arról, hogy Sa-

jószentpéteren előállítások történtek.  

Sichermann ügyvéd ki akarta nyomozni, minek a következtében állították elő Heimlichékat a 
községházára. Bár perrendszerűen legelőször is a gyanúsítottakkal kell közölni, hogy mi a 

gyanú ellenük, a csendőrök Heimlichnek sem, társainak sem mondották meg. A magánnyomo-

zás azonban eredménnyel járt. Az ügyvéd megállapította, miről van szó.  

 A vád! 

 Gál Imre tizenháromesztendős suszterinas egy Trembeczky nevű cipésznek a tanonca. 

Trembeczky a helybeli nyilasmozgalom látható feje. Rendkívül ambiciózus ember, 
magasbatörő vágyai vannak, amelyekre jellemző egy jóízű mondása. Közszájon forog Sajó-
szentpéteren, hogy Trembeczky azt mondotta: „Ha X. Y. lehet itt és itt koronázatlan császár, 
én is lehetek miniszter Magyarországon!"  

Névtelen feljelentés érkezett a hatóságokhoz. A névtelen feljelentésben az állt, hogy a zsidók 
titkos gyűlést tartottak a templomukban. Ezen a titkos gyűlésen elhatározták, hogy legelőször 
Trembeczkyt, a sajószentpéteri nyilasvezért elteszik láb alól, majd kiirtják a sajószentpéteri 
nyilaskeresztes párt valamennyi tagját. A terv kivitelére legalkalmasabbnak az látszott, hogy 
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ha ügyüknek megnyerik a tizenháromesztendős Gál Imrét, aki könnyen tud Trembeczky köze-

lébe jutni, hiszen a tanonca. A gyerek szerez dinamitot az egyik szomszédos bányából és fel-

robbantja majd a gazdáját. Legjobb, ha a robbanás, akkor történik, amikor a nyilasok együtt 
vannak Trembeczky lakásán. A névtelen feljelentés szerint ez az idea nagyon tetszett a zsidók-

nak. A névtelen feljelentő nem tudta, hogy melyik zsidó agyában született meg az ötlet, csak 
arról tudott, hogy a hitközség elhatározta, finanszírozni fogja a tervet. Ezért elhívták a zsidó-
templomba Gál Imrét, a tizenháromesztendős suszterinast, adtak neki ötven pengőt, azzal a 
rendeltetéssel, hogy az ötven pengőért szerezzen dinamitot, hajtsa végre a merényletet és sike-

res munkája után még „sok pénzt fog kapni".  

(Az újságírónak eszébe jutott és az olvasónak is eszébe fog jutni ezeknél a soroknál, hogy mi-

lyen kísértetiesen hasonlít a sajószentpéteri robbanási történet a tiszaeszlári vérvádhoz. Ab-

ban is egy tizenhárom- esztendős fiú szerepelt: Scharf Móric, aki azt vallotta Recsky csendbiz-

tos előtt, hogy látta, amikor apja, Scharf József hitközségi metsző a templomban elvágta a 
fiatal Solymossy Eszter nyakát, majd a leány vérét felfogta egy edényben.)  

 Vall a suszterinas  

 A névtelen feljelentés nyomán nagy izgalom támadt. Olyan arányú bűncselekmény 
előkészületeinek körvonalai bontakoztak ki a névtelen feljelentés adataiból, hogy természetes-

nek kell elfogadni, hogy sürgős nyomozást rendeltek el. Csendőr és detektív szállta meg Sajó-
szentpétert. A nyomozás technikája megparancsolja, hogy először megbízható adatokat kell 
szerezni, a csendőrök is először Gál Imrét hallgatták ki. A tizenhárom esztendős suszterinas 
nagyon értelmes, nyílteszű fiú, készségesen mondotta el a csendőröknek, hogy mi történt vele. 
Igen, őt elhívták a zsidókhoz, – adtak neki ötven pengőt, hogy szerezzen dinamitot és robbant-

sa fel a gazdáját.  

– Kik adták a pénzt? – kérdezték a csendőrök.  

– Hát a zsidók – válaszolta Gál Imre.  

Az idegen csendőrök ezért idézték be a hitközség pénztárosát és a hitközségi elöljáróság tag-

jait. Heimlich Jenő volt évtizedeken át a sajószentpéteri zsidó hitközség elnöke, de nemrégi-

ben lemondott, az utóda Sichermann Sándor dr. ügyvéd. Az elnökcseréről a csendőrök nem 
tudtak, azt hitték, hogy a fontos hitközségi megbeszélésen még Heimlich Jenő elnökölt. Pedig 
akkor, amikor a névtelen feljelentés szerint a megbeszélést tartották, már Sichermann ügyvéd 
volt az elnök, tehát őt is elő kellett volna állítani a községházára. Az ő előállításától azonban 
a csendőrök – nem tudni, miért – utólag is lemondtak.  

 Elégtételt ígér a képviselő  

 A történetnek nincs folytatása. A zsidó hitközség elöljáróságának tagjai szerdán délu-

tán a községházáról közel huszonnégyórás ottartózkodás után eltávoztak. Az idegen csendő-
rök az idegen detektívvel együtt pedig elutaztak. Kapcsolatos az üggyel az, hogy tegnap délu-

tán népes küldöttség kereste fel Ronkay Ferencet, a Magyar Általános Kőszénbánya főmér-

nökét, aki a sajószentpéteri kerület országgyűlési képviselője. Arra kérték, hogy szerezzen 
elégtételt Heimlich Jenőnek és társainak. Ronkay megígérte, hogy elégtételt fog szerezni.  
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Lukács István”24
 

 

A továbbiakban sem csendesedtek a kedélyek e témában… 1938. májusi cikk. 

 

 „ A sajószentpéteri temetőgyalázás és háttere 

 Sajószentpéter, május 20.  

 (Az Est tudósítójának telefonjelentései) 

 Szombat éjszaka ismeretlen tettesek betörték a sajószentpéteri zsidótemető vaskerítését 
és a temetőbe behatolva több sírt széttapostak, sírköveket kidöntöttek és megrongáltak; a 

csendőrségi nyomozás a temetőgyalázás ügyében a kegyeletsértők közrekerítésére megindult. 

Ez a sajnálatos eset, ha még oly elszomorító is, beleférne egy napihírbe, ha… nem Sajószent-

péteren, történt volna, Miskolc tőszomszédságában.  

Legelső tudnivaló erről a községről. hogy még másfél évvel ezelőtt is az andalító békés nyuga-

lom és rend szigete volt. Felekezeti békétlenségnek, társadalmi egyenetlenkedésnek, »faji« 
háborúnak és »gazdasági kérdés«-be csomagolt antiszemitizmusnak nyoma sem volt. Élénk 
ütemű községe volt a vármegyének, járási székhely és híres arról, hogy a kaszinó tagjainak 
felvételénél a személyi érték volt az egyedüli zsinórmérték. A község szeretett bálozni, mulatni, 

cigányozni. Mindezt kétségkívül elősegítette a község lakosságának viszonylagos jóléte; a 
környező bányák ontották a szenet, volt vállalkozási kedv és munkaalkalom; mindez ma is 
megvan. Csak a régi nyugalom, biztonság és az élet változott meg Sajószentpéteren…  

– Nemkívánatos dolgok történnek egy idő óta ebben a községben – ebben az óvatos fogalma-

zásban határozta meg egy hivatalos tényező a sajószentpéteri helyzetet. Mik ezek a» nemkívá-
natos dolgok«? idősorrendben a következők a legutolsó egy esztendő alatt:  

Múlt nyáron az izraelita hitközség tanácstermében szűkebbkörű megbeszélésre jöttek össze a 
hitközség vezetői egyházközségi ügyben. Ezt követően névtelen feljelentés ment a nyomozó 
hatóság címére: »a sajószentpéteri zsidóság pénzt nem kímélve terrorcselekmények elköveté-
sét határozta el a község köztudottan szélsőjobboldali antiszemita vezetői ellen«; sőt két fia-

talkorút – akik közül az egyik puszta véletlenségből az egyik sajószentpéteri főnyilas tanonca 
– ötven – ötven pengő bérdíj ellenében felbujtották, hogy nyilasok és más szélsőjobboldali 
vezető elemek ellen dinamitmerényletet kövessenek el A névtelen feljelentés nyomán a hitkö-
zség több vezető tagját késő este »hívták« a községházára, ahol másnap délutánig hagyták, 

hogy »gondolkozzanak« a dolgon.   

                                                           
24

 Ujság, 1937. október (13. évfolyam, 223-248. szám)1937-10-15 / 234. szám 

Az 1903-tól kiadott Az Ujság - majd 1925-től névelő nélkül Ujság, a címlap fejlécében: Az Ujság, később: Ujság 
- délutánonként megjelenő politikai napilap volt Budapesten. Első száma 1903 utolsó napján jelent meg, utolsó 
lapszáma a XLIII. évfolyam (Ujság címen XX. évfolyam) 67. száma volt 1944. március 23-án. Rövid ideig Mik-

száth Kálmán is a lap főmunkatársai közé tartozott, de a pályakezdő Móricz Zsigmond is hat évig írt a lapnak. 
Herczeg Ferenc visszaemlékezése szerint a napilap a korábbi kormánylapok nagyképű passzivitásával szemben 
kifejezetten harcos, támadó jellegű volt. Az Ujság szándékosan rövid U-val szerepeltette a nevét.  
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1937_10/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya

&pg=220&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1937_10/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=220&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ujsag_1937_10/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=220&layout=s
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A vád persze megdőlt, de a hangulat utána meg jobban elmérgesedett a községben. Kézzel 
írott röplapokat terjesztettek ezerszámra, havonként szervezték a gazdasági bojkottot a zsidó 
kereskedők ellen, az uccákon este fiatalkorú suhancok durva sértésekkel inzultáltak zsidóval-

lású járókelőket, éjszakánként betörték a zsidótemplom ablakait. A nyomozás megindult, de, 
sajnos, a tettesek kilétét, nem sikerült megállapítani. A hitközség vezetőinek küldöttsége 
Szepessy Gyula főszolgabíró és Ronkay Ferenc NEP- képviselő, a MÁK sajószentpéteri bá-
nyaüzemének igazgatójától kértek, morális védelmet...  

A helybeli »láthatatlan front« látható vezetői azonban tovább dolgoztak. Most már a főszol-

gabírót, a község vezetőségét, a járásbíróság egyik, a terrorcselekményeket nyíltan elítélő 
bíróját sem kímélték a névtelen feljelentők. A névtelen feljelentések tömegét zúdították ellenük 
– a belügyminiszterhez, illetve illetékes felügyeleti hatóságukhoz.  

Ezzel egyidejűleg »vérvád« mesével is előállott a »láthatatlan front«, egy Krausz nevű, fűsze-

res cselédlánya »eltűnt« és erre kész volt a vérvád: »....a szegény kislány vérét vették a zsi-

dók«.  

A kislány később megkerült, el sem tűnt, egyik rokonához ment látogatóba és ottmaradt, de az 

eset alkalmas volt, hogy a vérvád-mesével olajat öntsenek a gyűlölet tüzére.  

Kikezdték mindenkit, aki elítélőleg nyilatkozott a féktelen uszításról, vagy akár nyíltan nincs 
velük.  

A helyzet annyira elfajult, hogy néhány nappal ezelőtt, amikor Mogyorós Simon25
 nevű tekin-

télyes sajószentpéteri kereskedőt temették, két suhanc odakiáltotta a halottas kocsira mutat-

va:»itt viszik a dögöt, bár már mindet így vinnék«. A menetből ekkor kivált egy tagbaszakadt 
férfi és pofonütötte a két suhancot. verekedés támadt, az eredmény: a két suhanc feljelentette 
»megtámadóját«.  

Ilyen légkörben következett be a temetőgyalázás.  

Felkerestük Szepessy Gyula főszolgabírót, aki ezeket mondotta:  

– Mélyen felháborít a temetőgyalázás, a csendőrség erélyesen nyomoz és én bízom benne, 
hogy a tettesek kézrekerülnek és elveszik gyalázatos tettük megérdemelt büntetését. Minden 
tekintetben felelősséget vállalok a járás s benne Sajószentpéter közrendjéért. Ezt annál hatá-
rozottabban állíthatom, mert a törekvésemhez magam mögött érzem a vármegye vezetőségét, 
legelsősorban a fő- és alispánt.  

Sichermann Sándor ügyvéd, az izr. hitközség elnökével is beszéltünk:  

– Kérem, én nem tudok érdemben nyilatkozni. A sajószentpéteri zsidóság megadással és ma-

gyarságában meg nem inogva viseli sorsát és várja a jobb napokat. A mozgatók leleplezése és 
leintése – nem a mi feladatunk. A mi feladatunk: tűrni és remélni és bízni, hogy az új kormány 
rendet és békét teremt.  

Ez a pillanatnyi helyzet Sajószentpéteren, autótízpercre a megyeszékhelytől.”26
 

                                                           
25

 Sajószentpéteri kereskedő, vendéglős.  
26

 Az Est, 1938. május (29. évfolyam, 97-121. szám)1938-05-21 / 114. szám 
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Az esetek visszhangjai egészen Képviselőházig, az Országházig elmentek, ahol pro és kontra 

természetesen a politikusok is kifejtették álláspontjaikat. Ráadásul ekkor zajlottak a zsidótör-

vények aktuális részeinek tárgyalásai is. Ebből is egyértelmű, hogy a szélsőségeknek nem csak 

az egyszerű nép körében vannak követői, hanem a sokkal magasabb helyeken is… 1938. júni-

usi tudósítás a Magyarságban, amely egy politikai napilap. 1920-1944 között jelent meg. A 
„magyar keresztény értelmiség” egyik vezető orgánuma, a szélsőséges magyar nacionalizmus 

egyik fóruma volt. A cikkben Sajószentpéter is nevesítve van. 

 

 „ Van-e Magyarországon zsidó bojkott?  

 Hubay Kálmán27
 szerint konkrét adatok bizonyítják, hogy van, a belügyminiszter sze-

rint nincs, csak sikertelen megmozdulások és próbálkozások jelentkeztek.  

A képviselőház szerdai ülésén Hubay Kálmán két interpellációt mondott el. Az egyik a zsidó 
bojkottról szólt, a másik arról, hogy a nemzetközi szabadkőműves zsidó sajtó a magyar kor-

mány egyes tagjai ellen olyan alávaló támadást intézett, amelyet az ellenzéki padsorokból is 

vissza kell utasítani.  

                                                                                                                                                                                     

Az Est (1911-1939) az akkori magyar sajtóélet egyik legnagyobb vállalkozása volt. Tulajdonosa és főszerkesztő-
je, Miklós Andor előzőleg a Pesti Napló közgazdasági rovatvezetőjeként működött, de 1910-ben a laptulajdonos, 

Surányi József elbocsátotta. Ekkor saját újságot indított, megteremtve ezzel a következő 20–25 év legsikeresebb 

napilapját. Az újság délben vagy kora délután jelent meg és még aznap ott volt a vidéki városokban is. Az Est 

igazi bulvárlap volt. Ez nem csak az utcán, körutakon (boulvard) való árusítást, hanem elsősorban a régi újság-

sablonok kerülését, új stílus meghonosítását jelentette. Lapja ötletekben, tartalomban, nyomdai kiállításban egész 
sor újítást vitt a napisajtóba. Hangja merész volt, felfogása haladó szellemű, de független a politikai pártoktól. 
Sikeresen igyekezett a szélesebb olvasóközönség igényének megfelelni és maga is alakítani azt. Kiterjedt tudósí-
tói hálózatot, jó képességű újságírókat, rámenős riportereket foglalkoztatott Az aktualitások, a szenzációként 
tálalt leleplező írások, bűnügyek, a gazdasági és tőzsdei hírek mellett a kor jeles írói, mint Molnár Ferenc, Bródy 
Sándor, Ambrus Zoltán, Herczeg Ferenc, Heltai Jenő, Móricz Zsigmond művei színesítették a lapot. Az 1930-as 

évek közepén – végén naponta 150 000 példányban jelent meg. 
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/AzEst_1938_05/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya

&pg=248&layout=s 
27

 Hubay Kálmán (Jászapáti, 1902. április 3. – Budapest, 1946. június 26.) magyar újságíró, nyilaskeresztes poli-
tikus. A Miskolci Jogakadémián szerzett diplomát, 1919–1933 között különböző beosztásokban főleg, mint 
újságíró működött. 1933-ban Gömbös Gyula meghívására részt vállalt a Függetlenség című szélsőjobboldali lap, 
majd a kormánypárti (NEP) Esti Újság című lap szerkesztésében. Gömbös halála (1936) után Szálasihoz, illetve 
a hungarizmushoz (Hungarista Mozgalom) csapódott. 1938 márciusában alapító tagja volt a Nemzetiszocialista 
Magyar Párt – Hungarista Mozgalomnak (NSZMP-HM) és egyben egyik vezetője is, mikor Darányi Kálmán 
miniszterelnök – a hazai szélsőjobb megosztásának szándékával – titkos tárgyalásokba kezdett vele, és megálla-

podtak, hogy a törvényes út tiszteletben tartásáért cserébe a nemzetiszocialisták parlamenti mandátumokhoz 
juthatnak. Ezen egyezség rövid időn belül, 1938 májusában lemondásra kényszerítette, az NSZMP-HM-at pedig 

1939 februárjában betiltották és felszámolták. Alig egy hónapon belül, 1939. március 15-én Hubay vezetésével 
újjáalakult Nyilaskeresztes Párt néven, melynek Hubay Szálasi 1940-es szabadulásáig vezetője is volt. Az 1939-

es választásokon az NYKP feltűnően jól szerepelt: 31 mandátumhoz jutottak, így a legnagyobb ellenzéki párttá 
váltak a parlamentben. 1940-től 1942-ig Szálasi helyettese volt a mozgalomban és a pártban, ahonnét 1942-ben a 

közte és Szálasi között anyagi okokból fakadó viták és ellentétek miatt kilépni kényszerült és átült a többi, 
NYKP-ból kivált képviselő által alakított, gróf Pálffy Fidél vezette Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista Pártba 
(mely később egyesült az Imrédy Béla vezette Magyar Élet Mozgalommal Magyar Megújulás Nemzetiszocialis-

ta Pártszövetség néven). Az NYKP belső pártszakadása után felvette a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozga-

lom nevet. A nyilaspuccs után e két pártból illetve pártszövetségből alakult Szálasi-kormányban (kormánytiszt-

viselőként) a kultuszminisztérium működését ellenőrizte. Írásai, beszédei, azok tartalma, stílusa, illetve a Hunga-

rista Mozgalomban betöltött szerepe miatt követői és egyéb szélsőjobboldali csoportosulások köreiben közked-

veltek, bizonyos körök Szálasival szemben neki tulajdonítják a Hungarista Mozgalom sikereit, eredményeit. A 
háború után elfogták, a népbíróság halálra ítélte, majd kivégezték. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/AzEst_1938_05/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=248&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/AzEst_1938_05/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=248&layout=s
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Mind a két interpellációt nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta a Ház és a jobboldali 
érzelmű képviselők gyakran fejezték ki helyeslésüket.  

 Hubay Kálmán szerdai, sorrendben, első interpellációjában egyebek közt ezeket mon-

dotta: 

 – A zsidótörvény-javaslat indokolása mutatta meg, hogy a kérdés intézményes és radi-

kális rendezésére, igenis, égetően szükség van Magyarországon. Amikor ennek a törvényja-

vaslatnak a tárgyalása folyt a képviselőházban, akkor a magyarországi zsidóság – ő tudja, 
hogy miért – már csak a felsőházban bízott és azt gondolta, hogy a felsőház el fogja utasítani 
a törvényjavaslatot. Nem így történt. Tudomásom szerint egyetlenegy felszólalás kivételével a 
felsőhöz minden egyes felszólaló tagja helyeselte ennek a kérdésnek a megoldását és ezek 
után – szerintem – a magyarországi zsidóságnak egy feladata lett volna. Az, hogy önmagában 
lelkiismeretvizsgálatot tartva, belássa azt, hogy a magyarságnak joga van jogos önvédelmi 
harcot folytatni a sajátmaga gazdasági érvényesülése érdekében. Nem így történt. A zsidóság 
ebben az esetben is, mint mindenkor, ha nagy bajban van, a legrosszabb taktikához folyamo-

dott. Bojkottal, szabotázzsal, a gazdasági élet megbénítására való törekvéssel találkozunk sok 

helyütt, ahelyett, hogy a zsidóság az általa elkövetett hibákat a törvényjavaslat törvénnyé vá-
lása után maga igyekezett volna helyrehozni. A zsidóság igen tekintélyes vezető rétegei, a zsi-

dó kapitalizmus igen jelentős tényezői részéről látszik jelentkezni az ország különféle részein 
szervezés alatt álló bojkott és annak ellenére, hogy Rassay Károly28

 – lapjának szerda délutá-
ni vezércikkében – már előre megállapította, hogy én pedig itt felelőtlenül fogok beszélni és 
rágalmakat és vádakat fogok hangoztatni, engedje meg nekem a t[isztelt]. Ház, hogy ezzel az 
előzetes bírálattal, és ítélettel szemben, amely a zsidóságot úgy menti fel látatlanban, hogy 
még nem is tudja, mit akarok mondani...  

 Rakovszky Tibor:
29

 Fejlett technika!  

                                                           
28

 Rassay Károly (Orsova, 1886. március 21. – Pécel, 1958. augusztus 2.[1]) ügyvéd, liberális politikus, lapszer-

kesztő. Mint a polgári demokrácia konzervatív-liberális híve, szemben állt az 1918-as őszirózsás forradalommal, 
az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársasággal, majd államtitkárként és képviselőként 1920-tól többször élesen 
kikelt a fehérterror, a gyilkosságok, valamint a zsidók elleni atrocitások ellen, amelyek a szélsőjobb Ébredő 
Magyarok Egyesületéhez (ÉME) kötődtek. Az ezerkilencszázharmincas évek végére olyannyira megváltoztak a 
körülmények, hogy a korábban gyűlölt ellenfelek, Bethlen István, illetve alkalmanként még Horthy Miklós kor-

mányzó is Rassay szövetségese lett a nácik felé közeledő kormányokkal szemben. Az Imrédy Béla miniszterel-

nök által beterjesztett második zsidótörvény vitájában érvek sokaságával kelt a javaslat ellen. Miután látta, hogy 
Imrédyről mindez lepereg, más eszközhöz nyúlt: megbízottaival beszereztette Csehországból Imrédy egykor ott 
élt dédanyjának zsidó származását bizonyító okiratokat, melyeket eljuttatott Horthyhoz, aki már maga is szeretett 

volna (de német protektorai miatt nem tudott) megszabadulni Imrédytől, és aki ezt követően a miniszterelnököt a 
papírok felmutatásával lemondatta. A zsidótörvényt a törvényhozás ettől függetlenül megszavazta, de Rassay 
még ekkor sem adta fel: a zsidóságot felszólította, hogy továbbra is „követelje jogait”, keresztény társait pedig 
harcos szolidaritásra hívta fel cikkeiben – lényegében eredménytelenül. 1944 után Rassayt a megszálló németek 
azonnal letartóztatták, és 1944 májusától mauthauseni koncentrációs táborban tartották fogva. Az 59 éves, ko-

rábban korpulens politikus 1945 májusában csont és bőrre soványodva került haza. A szovjet megszállás alatt 
már nem politizált, mégis 1951-ben Füzesgyarmatra kitelepítették feleségével együtt. Bár a kitelepítés 1953-ban 

megszűnt, Budapestre mégsem térhetett vissza. Pécelen halt meg, 1958-ban. 
29

 Az Országgyűlés egyik jegyzője. A Keresztény Nemzetiszocialista Front előtörténetéhez tartozik, hogy a Füg-

getlen Kisgazdapártból Matolcsy Mátyás és Rakovszky Tibor vezetésével 1938. március 21-én kivált hat képvi-

selő, és a nyilas pártok felé kereste a kapcsolatokat. A formálódó szélsőjobboldali „kisgazdapárt” akkor kapott 
keresztény arculatot, amikor 1938 júniusában Meizler Károly, és Béldi Béla országgyűlési képviselők is kiléptek 
az Egyesült Keresztény Pártból, és egyesültek a Matolcsy-csoporttal. A Keresztény Nemzetiszocialista 
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 Hubay Kálmán: ...a t. Ház elé konkrét eseteket hozok. A Vida Jenő felsőházi tag veze-

tése alatt álló Magyar Általános Kőszénbánya kebelében működő sajószentpéteri üveggyár 
május 28-án „nincs rendelés“ ürügyével 350 magyar munkást elbocsátott. „Nincs rendelés-

ről” már csak azért is nagyon bajos beszélni, mert tudomásom szerint egyedül Olaszország 
körülbelül kétmillió darab zöldüveget rendelt meg, ami egymagában mintegy háromhónapi 
termelést biztosítana a gyár számára. Ugyanakkor, amikor ezek az elbocsátások „nincs ren-

delés“ felkiáltással történnék, ugyanebben az időben az alacskai Sugár-bánya szintén minden 
felmondás nélkül küldi el a maga munkásait.  

 Malasics Géza:30
 A Beszkárt31

 is elküldött száznegyvenet! Nyílt bojkott mozgalom.  

 Hubay Kálmán: Sajószentpéteren az én megítélésem szerint burkolt 
bojkottmozgalomról van szó, az ország egyéb vidékein azonban a zsidóság vezetői már nyíltan 

hirdetik ezt a bojkottmozgalmat. Sárvárott április 24-én 30–40 sárvári zsidó összejövetelt 
tartott az ottani Deák Ferenc-utcai neológ imaházban. Az értekezletet Wolff Géza ügyvéd, 
Goldschmied József cukorgyári igazgató és Krausz Sándor vajgyáros – valamennyien sárvári 
zsidó lakosok – hívták össze és ugyanők ismertették a fajtestvérek előtt a zsidótörvény rendel-

kezéseit. Kifejtették, hogy a zsidóknak össze kell fogniok, mert csak így tudnak küzdeni a zsi-

dóság külön gazdasági érdekeiért. Szóbakerült a zsidó bojkott kérdése is. Az értekezlet részt-

vevői közül többen követelték a bojkott azonnali érvénybeléptetését, azonban az összehívók 
tanácsára azt határozták el, hogy mindaddig elállnak a bojkottól, ameddig a zsidótörvény 
ténylegesen életbe nem lép. És most Sárvárról érkezett jelentések szerint ez a 

bojkottmozgalom megindult és már érezteti is hatását.  

 Deutsch úr bojkott-terve  

 Hubay Kálmán: Az ilyen jelenségek nem állnak egyedül. Salgótarjánban Deutsch Jenő 
zsidó bornagykereskedő a salgótarjáni zsidók leggazdagabb, legtekintélyesebb és legbefolyá-
sosabb embere, aki minden zsidó mozgalomban résztvesz, nyíltan kijelentette, hogy ha pedig a 
kormány a zsidótörvényt valóban életbe akarja léptetni, akkor a zsidók az összes zsidóbirtok-

ban lévő rádiót felmondják és leszerelik; az állami kezelésben lévő telefonokat felmondják és 
leszerelik; beszüntetik a dohányzást és megbénítják a trafikforgalmat; a levelezést a legszű-
kebb mértékig lecsökkentik. Hivatalos akták vannak ezekről a belügyminisztériumban.  

 – Tabon az ottani zsidó rabbi, Grósz Dávid a zsidótörvény nyilvánosságra hozatala 
után összehívta a zsidókat és az ottani zsinagógában utasította őket, hogy nyilvános helyeket, 
mozikat és vendéglőket ne látogassanak, keresztény üzletben semmi- esetre se vásároljanak, 

                                                                                                                                                                                     

Front megalakulását vezére, Meizler Károly június 14-én jelentette be a képviselőházban. A front az 1939-es 

választásokra készülve, 1939. március elején tette közzé programját, s három mandátummal került be az új kép-

viselőházba. A program preambulumában leszögezték, hogy „a Keresztény Nemzetiszocialista Front, mint a 
keresztény világnézetű nemzetiszocialista magyarság legnagyobb pártszervezete” lép színre. (Gergely Jenő: A 
keresztény pártok és a „zsidókérdés”, 1938–1944) 
30

 Szociáldemokrata képviselő. 
31

 A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság (röviden BSzKRt, ejtsd: beszkárt) egy 1923–49 

között működő, Budapest közösségi közlekedését integráltan lebonyolító vállalat volt. Kezdetekben csak a vil-
lamoshálózatot üzemeltette, de az 1930-as évek közepére már az autóbuszhálózat, a fogaskerekű, a sikló, a HÉV-

hálózat (és az időközben létrejött trolibusz) üzemeletetését is átvette. 1949-ben feloszlott, ekkor közel két évtize-

des széttagoltság következett be a közösségi közlekedésben, egészen a BKV 1968-as létrejöttéig. 
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és lehetőség szerint tartózkodjanak a villanyáram fogyasztásától is, tekintve, hogy a tabi vil-
lanytelep keresztény kézben van.  

 Festetics Domonkos gróf:32
 Be kell csukni a rabbit!  

 Hubay Kálmán: Encs községben Schnitzler Artur, aki körülbelül '50–60 keresztény 
szabósegédnek szokott munkát adni, a zsidótörvény nyilvánosságra kerülésekor 20 keresztény 
szabósegédet azonnal elbocsátott s helyettük zsidókat alkalmazott. Békéscsabán az ottani 
Csabaszálló és étterem keresztény kézben van. és túlnyomó részben keresztény pincérek van-

nak alkalmazva. Amikor a békéscsabai zsidók azt vették észre, hogy ezek a pincérek erősen 
keresztények és nemzetiek, sőt – horibile dictu! – van közöttük nemzeti szocialista is, akkor 
alaptalan kifogásokkal és vádakkal mentek a vendéglőshöz, követelték ezeknek a keresztény 
pincéreknek az elbocsátását. Amikor pedig a tulajdonos nem akarta ezeket kenyértelenné ten-

ni, akkor beszüntették a kávéház látogatását.  

 Citrom, az encsi rabbi  

 – Néhány rabbi különösen élénk tevékenységet fejt ki ebben a különös és veszedelmes 
bojkottmozgalomban. Citrom Ezekiel, encsi zsidó rabbi felszólította az encsi zsidókat, hogy a 
zsidótörvénytervezet és a rituális vágás eltörlése elleni tiltakozásul a zsidók hat hónapig ne 
fogyasszanak marhahúst. Ugyanilyen mozgalom indult meg a rituális vágás megszüntetése 
miatt a Zemplén-megyei Tokajban, Tarcalon, Mezőzomborban, az Abaúj-megyei Ongán, 
Aszalón, a Borsod-megyei Tibolddarócon, Kács, Sály és Vatta községekben. Békés megyében 
Gyulán, azonkívül Sárospatakon, Makón és Szikszón, a zsidók beszüntették a nyilvános szóra-

kozóhelyek látogatását, tartózkodnak a keresztény üzletekben való vásárlástól.  

 Házbéremelések  

 Budapesten  

 – Igen érdekes, jellemző és felháborító az a mozgalom, amely a budapesti ház- tulaj-

donosok és a házvagyonnal rendelkező zsidóérdekeltségű jogi személyek, például a Fővárosi 
Házépítő Rt. körében folyik. Ezek a zsidó háztulajdonosok értesítették a bérlőiket. hogy au-

gusztus elsejétől kezdve a lakbéreket felemelik, és amikor a bérlők az indokolatlannak látszó 
lakbéremelés okából felkeresték a háztulajdonosokat, a tulajdonosok vagy házgondnokok azt 
felelték nekik, hogy a zsidótörvény benyújtása után bizonytalannak látják a magyar gazdasági 
helyzetet, tehát ilyenformán kötelességük önmagukról úgy gondoskodni, hogy a lakbéreket 
felemelik. Sőt azt a rémhírt is terjesztették, hogy rövidesen a házadónak újabb emelése is be 
fog következni. Ha figyelembe vesszük, hogy Budapesten a háztulajdonnak, különösképpen a 
bérház- tulajdonnak igen jelentős százaléka zsidókézben van, akkor előreláthatjuk, hogy en-

nek az akciónak nagyon könnyen egy általános lakbéremelési folyamat lehet a következménye.  

– Fel kell hívnom a kormány, különösképpen a pénzügyminiszter figyelmét arra j az akcióra 
is, amely ugyancsak a Dunántúlon, különösképpen Tab községben folyik, ahol az ottani zsidók 
újabban a száz pengős bankjegyeket gyűjtik. 

                                                           
32

 „Politikai ideálom: Gömbös és Mussolini" gróf Festetics Domonkos, a szigetvári kerület országgyűlési képvi-

selője volt. jobboldali politikus, Polgári Szabadság Párt (Független Nemzeti Demokrata Párt), majd 1939-ben 

Magyar Élet Pártja. 1939-ben a Nemzeti Egység Pártja a nevét a Magyar Élet Pártjára változtatta. 
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 Vagyonelkobzást!  

 Mindazokat az eseteket és adatokat, amelyeket, mint konkrétumokat, felhoztam, meg 
lehet találni a belügyminisztériumban, 6355. B-.kt., továbbá 5682/1938., 5459/1938. és 
6841/1938. számok alatt.  

 Payr Hugó: A hatósági személyek között nincsenek nyilasok?  

 Hubay Kálmán: Legalább is el vannak tiltva attól, hogy nemzeti szocialisták legyenek, 
de örömmel állapítom meg, hogy ettől függetlenül a hatósági személyek között egyre több a 
nemzeti szocialista érzelmű. Konkrét esetekre hivatkoztam, s tettem ezt azért, hogy a pénz-

ügyminiszter és a belügyminiszter a bojkottálók ellen el tudjon a törvény rendje és módja sze-

rint járni. Ha azonban ma a törvényes rendelkezések nem engedik meg azt, hogy ellenük eljár-

janak, akkor a pénzügyminisztert legyen szabad arra kérnem, nyújtson be törvényjavaslatot 
arról, hogy ezek a bojkottra izgatok teljes vagyonelkobzással büntettessenek, s vagyonuk a 

keresztény ifjúság önállósítási törekvéseit mozdítsa elő és legyen szabad a belügyminisztert 
arra kérnem, hogy amikor ezek a konkrét esetekben felsorolt személyek és tényezők a magyar 

gazdasági életet destruálják, helyeztessenek haladéktalanul rendőri felügyelet alá, mert ha itt 
tisztességes, becsületes és jószándéku magyar embereknek el kellett szenvedniük a rendőri 
felügyelet megaláztatásait, akkor azt hiszem, hogy elsősorban ezek a gazdasági brigantik 
azok, akiknek a rendőri felügyelet megaláztatásai alól semmi esetre sem volna szabad mene-

külniük. (Helyeslés a balközépen.)  

 Keresztes - Fischer Ferenc belügyminiszter válasza  

 Vitéz Keresztes - Fischer Ferenc belügyminiszter válaszol az interpellációra.  

 – Mindenekelőtt meg kell állapítanom – mondotta –, hogy annak ellenére, hogy ezt a 
kérdést az első pillanattól kezdve nagyon élénk figyelemmel kisérem, a mai napig nem tudok 
konstatálni olyan mozgalmat vagy megközelítő valami jelenséget, amelyet a zsidóság részéről 
bojkottnak lehetne nevezni a zsidótörvény következtében. Igenis, meg kell állapítanom azt is, 

hogy az első pillanatban bizonyos ijedtség és elkeseredés hatása alatt a zsidók között, ott is az 
éretlenebb elem között, bizonyos mozgolódás kezdett megindulni, egy röpiratot is próbáltak 
kolportálni, amelyben bojkottra szólították fel hitsorsosailcat a zsidótörvénnyel kapcsolati-
ban, emiatt Budapesten 26 ember rendőri felügyelet alá is került, ez a mozgalom azonban 
nem terjedt tovább, sőt azt is konstatálnom kell teljes tárgyilagossággal, hogy a zsidóság hi-

vatott vezetői azonnal ellene fordultak ennek a mozgalomnak és azonnal a leghatározottabb 

felszólítást intézték hitsorsosaikhoz, hogy ebbe az őrültségbe ne menjenek bele. Koncedálom 

azt is, hogy a perifériákon ez bizonyos kisugárzásokkal járt és itt-ott ilyen megmozdulások és 
próbálkozások megkíséreltettek, de ezek semmi sikerre nem vezettek és határozottan állítha-

tom, hogy ma zsidó bojkottról szó sem lehet. Meg is vagyok róla győződve, hogy a zsidóság-

nak sokkal több józansága és sokkal több esze van, semhogy ilyen öngyilkos politikát kezde-

ményezzen. Ha ilyesmi előfordulna, természetesen a hatóságoknak kötelességük 'enne a kellő 
intézkedéseket megtenni és ellene fellépni. Nekem azonban azt a kérést kell intéznem a t. in-

terpelláló képviselőhöz és különösen azokhoz, akik az országban a háta mögött állnak, hagy-

ják békében ezt a témát, ne piszkálják, és ne izgassák folyton a zsidóságot, mert a zsidóságnak 
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is vannak idegei, azok is megijednek, és ha egyszer meg vannak ijedve, akkor azok is képesek 
ostobaságokra.  

 Mit ígért Fenyő Miksa és Chorin?  

 Hubay Kálmán mondja el ezután viszonválaszát.  

 – Hangsúlyoztam – mondotta –, hogy hivatalos adatok alapján konkrét eseteket hoz-

tam fel. Azok közt, akik ezt a mozgalmat szervezték, nem éretlen csínytevők, hanem főtiszte-

lendő rabbinusok vannak. Másodszor: mi, igenis, hagyjuk a zsidóságot, ha nem észlelünk köz-

tük ilyen jelenségeket, ha nem észleljük azt, hogy jelentős zsidó tényezők legalább is meg 
akarják kontreminálni ennek a zsidótörvénynek végrehajtását. A Magán- tisztviselők Orszá-
gos Szövetsége – erről szintén akta van a belügyminisztériumban – május 4-én Andrássy-úti 
székhazában összejövetelt tartott és ott az elnöklő Berkovits közölte a tagokkal, hogy érintke-

zésbe lépett a Gyáriparosok Országos Szövetségénél Fenyő Miksával és Chorin Ferenc felső-
házi taggal és úgy Fenyő, mint Chorin Ferenc felsőházi tag megígérték Berkovitsnak, hogy az 
érdekkörükhöz tartozó vállalatok  vezetőségéhez felhívást bocsátanak ki és ebben a felhívás-

ban a legszigorúbban megtiltják, hogy a zsidótörvény miatt zsidó alkalmazottaknak felmond-

janak.  

 Kéthly Anna: Ha minden adata így igaz, mint ez, akkor elmehet!  

 Hubay Kálmán: Ezzel kapcsolatban Berkovits kérte az értekezletet, hogy azok a ma-

gántisztviselők, akiknek tudomásuk van arról, hogy valamely cég a zsidótörvénytervezet miatt 
zsidó alkalmazottakat bocsátott volna el, szolgáltassák be a cég nevét a szövetség vezetőségé-
hez, hogy ők a GyOSz-on,

33
 illetve Fenyő Miksán és Chorin Ferencen keresztül a további el-

bocsátásokat megakadályozhassák. (Zaj a szociáldemokratáknál.) Nem Kéthly alelnökről, 
hanem Bekovits elnökről beszéltem. A belügyminiszter válaszát tökéletesen megértem, mert 
ma a belügyminiszteri székből gesztust kellett mutatni a magyarországi zsidóság felé, de nem 
fogadom el válaszát azért, mert annyit igazán megérdemelt volna a magyar közvélemény és a 
magyar gazdasági élet, hogy ezekben a konkrét esetekben, a konkréten megemlített emberek 

ellen a hivatalosan bizonyítható, konkréten megtörtént esetekben az eljárás meginduljon.”34
 

 

Célzatos egybeesése a cikkek együttes közlésének a Magyarság napilapban, 1938 júniusá-
ban… Az első hír tényszerű, mert nem is lehet más. A második azonban már egy jól megfor-

mált, demagóg, szélsőséges cikk, amely viszont kiválóan alkalmas az indulatok gerjesztésé-
re… Ez viszont Sajószentpéterről szól, nagyrészt! 

 

 „ Töreky Géza elnökletével tárgyalja a Kúria Szálasi Ferenc bűnügyét  

 Jelentettük, hogy a Kúrián már kitűzték Szálasi Ferenc pörének tárgyalási időpontját. 
Eredetileg úgy volt, hogy a főtárgyaláson Kvassai dr. kúriai tanácselnök elnököl. Most ebben 

                                                           
33

 Gyáriparosok Országos Szövetsége 
34

 Magyarság, 1938. június (19. évfolyam, 122-142. szám)1938-06-09 / 128. szám 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1938_06/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter

%20b%C3%A1nya&pg=108&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1938_06/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=108&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1938_06/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=108&layout=s


Sajószentpéter szénbányászata 22. A zsidó népesség Sajószentpéteren 

28 

a tekintetben változás történt. Értesülésünk szerint a tárgyalás vezetését Töreky Géza dr., a 
Kúria elnöke, saját magának tartotta fenn. Töreky elnöklésével tárgyalja a Kúria első bünte-

tőtanácsa Szálasi Ferencnek azt a felfolyamodását is, amellyel 50.000 pengő óvadék ellené-
ben való szabadlábrahelyezését kéri.”35

 

  

 „ Jönnek a galíciaik… 

 Sajószentpéter, július hó  

 (A Magyarság tudósítójától.)  

 A hétköznapi élet kényszere keresztülvitt már néhányszor a budapesti gettón, s láttam 
már a pályaudvaron egy-két keleti vonat érkezését is, de azt hiszem, hogy életemben összesen 

nem láttam még annyi galíciai zsidót, mint kétnapos felsőmagyarországi utamon. Miskolc, 

Sajószentpéter, Szerencs, Sátoraljaújhely hemzseg tőlük, de nem lehet valamire való községet 
találni ezen a vidéken, amelyben ne lenne már szinte természetes, de soha meg nem szokható 
látvány a kaftános galiciáner. 

 A beszivárgók átalakulása 

  A galíciai megjelenik a határon. Nem úgy, mint egykor őseink a Vereckei-szorosnál, 
nyílt tekintettel, büszkén és férfiasán, hanem sunyítva, lapítva, kaftánban, bársonykalappal, 
batyuval, bozontos szakállal és dugóhúzónak is beillő pajesszal. Nem kér bebocsátást a hatá-
ron, mert úgy sem kaphat és tudja, hogy hiába kérne. Másnap, hogy hogy nem, mégis ideát 
van. Piszkos batyujában apró filléres kis árucikkekkel, úgy, ahogy a lengyelországi gettóból 
kikerült, lopódzik, surran házról-házra, faluról-falura befelé.  

Még csak a harmadik falunál gajdolja a kellemesnek éppen nem mondható, még a felvidéken 
tanult magyarsággal, alázatos üzleti szólamait, s közben már ott zöldelnek ócska erszénye 
mélyén az apróra összehajtogatott tízpengősök.  

Észre sem veszik a kis vidéki metropolisban, amikor este, görnyedten és jelentéktelenül bevo-

nul a helyi gettóba és elkeveredik hitsorsosai között. A többi már nagyon gyorsan megy. Is-

merkedik, hajlong, beszélget, leméltóságosozza a falusi baktert. Azután beváltja az első száz-

pengősöket. Európai ruhát ölt, megjelenik az első vastag aranygyűrű az ujján. A pajesz már 
eltűnt, de szakálla erdeje még irdatlan. Letelepedési engedélye már van. Pár nap múlva eltű-
nik a szakállerdő is. Néhány hónap múlva már legalább három aranygyűrűvel és vastag 
arany óralánccal rendelkezik, feltétlenül járatja a Pesti Naplót vagy a Népszavát, nagykeres-

kedő, külföldi érdekeltségek képviselője és élénk gesztusokkal helyesel, amikor a t. Házban a 
képviselő hitsorsos, avagy elvtárs nyilvánosan megtagadja és lepocskondiázza a galíciai be-

szivárgókat.  

Az átalakulásnak ez a látható része. Hogy mi történik még ezenkívül, az bizony előttünk, tör-

vénytisztelő, egyszerű magyarok előtt rejtély. El sem tudjuk képzelni, hogy a határon miképen 
jut át. A hatóságok példásan teljesítik feladatukat. S a választott nép mégis szivárog, egyre 

                                                           
35

 Magyarság, 1938. július (19. évfolyam, 145-171. szám)1938-07-29 / 169. szám 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1938_07/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter

%20b%C3%A1nya&pg=390&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1938_07/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=390&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1938_07/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=390&layout=s


Sajószentpéter szénbányászata 22. A zsidó népesség Sajószentpéteren 

29 

szivárog, tízesével, százasával, a határok/láthatatlan zsilipjein. Megszállja az ország egyes 
vidékeit, busásan takarítja be százféle üzletének hasznát.  

Mi, és az illetékesek, a hatóságok is értetlenül állunk a rejtély előtt. Nem úgy a baloldali saj-

tói, mint hogyha regulája lenne rá, csodálatosan, zökkenő nélkül modulálja vele szemben a 

körúti tenort az utálkozástól a védelmen át a hódoló körülrajongásig. Pillanatig sem érzi az 

erkölcs, a szépérzék, vagy az ízlés gátlásait, amikor rőfös betűkkel kiáltja ki hazánk nagy fiá-
nak, közgazdasági zsenijének, ünnepelt írónak, vagy társadalmi notabilitásnak a két évvel 
ezelőtt még agyontagadott beszivárgót.  

 Sajószentpéter a zsidótörvény esztendejében  

 Ezek a gondolatok kergetődztek bennem, amikor először mentem végig Sajószentpéter 
főutcáján. Kellemes nyári reggel volt, s amíg türelmesen hallgattam helyi ismerősöm pana-

szait, körülnéztem egy kicsit a községben.  

Görbe és rendetlen utcáit kopott, vakolatlan foltokkal tarkított házak szegélyezik. Jobbról, 
balról kutak a járda partján. Néhány korszerű, azt mondják „zuhatagkút“, de nagy része régi 
és elavult, igen rossz állapotban. Az egyik egyszerű, fedetlen cementgyűrű. Belenézek. Talán 
öt-hatméternyire van a kávától a „víz“ zöldes, nyálkás felülete. Rajta kukoricacsutkák, desz-

kadarabok, parafadugók, széna, szalma, rothadó növények, minden, ami hulladékot, szennyet 
csak kitermelhet a falusi utca.  

– Ilyen kutakból merik itt a vizet? – kérdezem elszörnyűködve.  

– Hát bizony, jobb vizet csak a hegyen találni, azt pedig nem vezetik ide.  

Akad még néhány korhadt, rozoga gémeskút is az utcán. Mondják, hogy egy ilyen öreg kút 
nemrégiben ledőlt a piactéren, s a gémje agyonütött egy gazdát. A község azóta is hatvan 

pengőt fizet havonta a szerencsétlen ember családjának.  

A községet egyik oldalán bokrokkal benőtt domb, másik oldalán a szeszélyes Sajó határolja. 
Határában két-három kormos gyárkémény hirdeti, hogy „ipari központban vagyunk. Lega-

lább is így mondják a sajószentpéteriek: „a sajóvölgyi bányavidék ipari gócpontja“, mivel a 
dombok között két-három szénbánya működik s a Sajó partján palackgyár ütött tanyát. A kö-
zség mintegy hatezer lakójának legnagyobb része ebből az iparból él, munkásként keresi min-

dennapi kenyerét. Néha, amikor a gyárakban, bányákban megáll, vagy csökken a munka, az 
egész község nyomorog. A földdel itt alig foglakoznak – panaszolja a helyi intelligencia egyik 

fiatal tagja –, pedig a Sajó völgyének humusza aranyat ér. A gazdák egészen kezdetlegesen 

művelik földjeiket, mivel nincs, aki tanácsot adna nekik, tanítaná őket. Szakembereket, mun-

kát, baráti oktatást, életet, kultúrát, gazdagságot szeretnénk látni. Jó néhány éve élek már itt, 
azóta ismeretterjesztő népművelési előadást még nem hallottam. A hazafias lelkesedést sem 
ápolják megfelelően, pedig csak huszonhét kilométernyire vagyunk a trianoni határtól. De a 
legszörnyűbb átok rajtunk a zsidó megszállás. Nyolcszáz körül lehet a zsidók száma, ha ugyan 
meg lehet számolni őket. Úgy vonulnak át a községen, mint holmi gyarmati kikötőn. Minden-

nap újabb és újabb arcokat látunk felbukkanni, s ismét és ismét újabbak kapnak letelepedési 
engedélyt.  

 A gettó közepén  
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 Végigsétálunk közben a főutcán. Üzletek sorakoznak mind a két oldalán, a cégtáblá-
kon a legfantasztikusabb zsidó nevek. Az egész hosszú utón nincs talán két-három keresztény 
kereskedés. Idevalósiak szerint a község 40–45 kereskedője közül csak öt-hat, s mintegy tíz 

vendéglőse közül csak kettő' magyar.  

Elmondja kísérőm, hogy a zsidók összetartása hihetetlenül erős. Egy alkalommal megesett, 
hogy új keresztény vendéglős nyitott üzletet a hegyoldalban. Amikor már minden készen állt a 
megnyitó kerti ünnepélyre, a vendégek már gyülekeztek, a három zsidó szódavízgyáros hirte-

len visszaadta a szikvízmegrendelést, azzal, hogy nem tehet annak eleget. A végén a kerti ün-

nep minden hasznát arra fizette rá a szerencsétlen keresztény próbálkozó, hogy messzi kör-

nyéken összevásárolt szódavizet fuvaroztatott drága pénzen Sajószentpéterre.  

A főutca környékén sekély kis patak csordogál keresztül. Régimódi kőhíd íveli, át a medrét. 
Megállunk a híd korlátjának dőlve, szemben a zsinagógával. A község egyik legnagyobb épü-
lete. Udvarán apróablakos épület: bócheriskola.36

 Ajtaján ki-be mászkálnak a galiciánerek 

díszpéldányai.  

Amikor tovább indulunk, öreg parasztgazda csatlakozik hozzánk és cifra palócos magyarság-

gal szidja a zsidókat.  

– A mi időnkben, kérem, alig volt itt egykét zsidó család, most pedig se szeri, se száma. Úgy 
rajzanak közénk, mint a sáskák.  

 Amíg a húsz százalék futja ...  

 Így megy ez végig. Ahová csak fordulok, mindenütt panasz és elkeseredés. így fest 
csonka hazánk végvára, Sajószentpéter 1938-ban, a zsidótörvény esztendejében.  

Mikor kiballagok az állomásra, elhaladok az országzászló mellett. Feketés bronzrúdjáról ép-

pen hiányzik a lobogó, mintha csak ennek a beteg kis sajóparti városnak az állapotát jelké-
pezné. A pályaudvaron galiciaik szállnak le a vonatról, öten-hatan, otthonosan, mint akik 

hazajöttek.  

Így ontja a keleti bölcső nap, mint nap a nyugati műveltség, a humanizmus, a szabadságideál 
és a demokrácia született kaftános bajnokait. Így lehetséges az, hogy miközben az elfajzott 

városi „polgárok“ körében szívetderítően dühöng az egyke és az egyse, az egész honi zsidó-
ság mégis szaporodik, mégis sokasodik Magyarországon. A húsz- százalékba még sok belefér 
és Galíciában még jó néhány millió lengyel zsidó pislog bizalommal a Vereckei-szoros felé – 

bizonyára a lengyel testvérek nem kis örömére.  

Rajkay László”37
 

                                                           
36

 Bóchur (bócher). A bibliai korban bóchenek nevezték a fegyverszolgálatra alkalmas, kiképzett, húsz éven 

felüli ifjút. A középkor liturgiájában a vallásfilozófusok bóchenek neveznek minden korú embert a gyermekség 
és az öregség határai között. A kazuisták szerin btócher. minden olyan ember, aki nem nősült meg, tekintet nél-

kül a korára. A jesivákon a talmudistákat nevezik bóchereknek. A középkori és az újabb kori bócherek életét 
bizonyos vándorösztön jellemzi. Iskoláról iskolára vándoroltak a nagy tanítók után valahányszor ezek lakhelyü-
ket megváltoztatták, sőt gyakran minden különösebb ok nélkül is kielégítették vándorlási ösztönüket. A zsidó 
közmondásokban a bócher szó gyakran gúnyos értelemben is használatos. Mint családi név is nagyon elterjedt. 
37

 Rajkai László nyilas, fajvédő újságíró. Cikkei kapcsán jó néhányszor perbe fogták, még az 1940-es években is. 
Magyarság, 1938. július (19. évfolyam, 145-171. szám)1938-07-29 / 169. szám 
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 „ Sajószentpéteri levél:  

 Zajlik a jég a sajószentpéteri zsidófront körül 

 (Kaptuk a következő levelet).  

 Az a jótékony tavaszi szél, ami a Magyar Életen keresztül a sajószentpéteri viszonyok 
felé fordult, úgy látszik, minden tekintetben hatásos volt. Nemcsak a sajószentpéteri közvéle-

mény – fásultságát, dermedtségét rázta fel, hanem megtörte a sajószentpéteri zsidó- front 

„hírhedt keménységű” jegét is, úgy hogy: ma már zajlik a jég... Borsod vármegyében talán 
sehol sem volt nagyobb szükség arra, hogy ez a jégzajlás meginduljon, minit éppen ebben a 
községben.  

Vannak, akiknek nagy szívfájdalmat okozott a Magyar Élet sajószentpéteri helyzet képe! Van-

nak, akiknek azért fájt, mert régesrégen szenvedői ennek a „helyzetnek”! Sajószentpéter ke-

resztény, s nemzeti érzésű lakosságának zöme az, amely ezt a „helyzetet“ réges-régen fájlalja. 
Varrnak, akiknek azért fájt, mert eddig élvezői, vámszedői, támogatói voltak ennek a „helyze-

tinek, mert már érzik, hogy talpuk alól kicsúszóban van, a jó „libazsíros talaj“. És nagy fáj-

dalmukban mit tesznek most? – Megpróbálnak magyarázkodni, megpróbálják régen lejáratott 
malmukba a szelet utoljára befogni! Mert nincs más mentségük, csak a sántító humorizálás.  

 Eltolható a sajószentpéteri katolikus templom?  

 Hogy miért akarják a sajószentpéteri katolikus templomot mindenáron „eltolni“?  

– Semmi másért, mert a „Sajószentpéteri helyzet“ című cikk észrevételezni merészkedte, hogy 
míg a zsidó imaház a község közepén magasztosodik, addig a katolikus templom a csaknem 

három kilométer hosszú község legislegszélén szerénykedik!  

– Mindazok, akik egyében „bűnüknek“ csak azt próbálják le róni, hogy eddig nem „tolhat-

ták“ a sajószentpéteri katolikus templomot a község közepére – nyugodjanak meg! A nemzeti 

építés-technika ma már át tudja „ültetni“ a maga templomait az egyik helyről a másikra 
anélkül, hogy lebontaná! És a sajószentpéteri keresztény jobboldali társadalom is ma már 
elég erős ahhoz, hogy el tudja „tolni“, vagy fel tudja építeni a maga templomát a község szí-
vében is, de ebben a templomépítésben még malterhordozéként sincs azokra szükség, akik 
eddig egy másik, nem keresztény templom hű téglahordozói voltak! Ezeknek csak ennyit üzen-

hetünk: El a sántikáló szellemesség élével a katolikus templomtól!  

Az is hozzátartozik még a sajószentpéteri jégzajláshoz, hogy az újtelepi sár is fáj, – legjobban 

az újtelepieknek! Nem fájhat a sajószentpéteri zsidóknak, mert azok mind a főutcára, a köve-

zett út mellé telepedtek és ülepednek még ma is (mellékesen: épp most, amikor a „jégtörés“ 
megindult, vásárol egy zsidó 18 és félezer pengőért a Főutca legszebb helyén, az állami iskola 
tőszomszédságában házat!). Az újtelepiek pedig a nyakigsáros utcákban éppen annyi útadót 
fizetnek, mint a főutcán lakó zsidók.  

 A főispánban bízik a sajószentpéteri jobboldal  
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 Sajószentpéter keresztény jobboldali lakossága nagy örömmel hallotta vitéz Borbély 
Maczky Emil

38
 főispán állásfoglalását a „sajószentpéteri helyzet“-tel kapcsolatban és még 

nagyobb örömmel vette intézkedéseit. Azt is tudja a sajószentpéteri jobboldali közvélemény, 
hogy vitéz Borbély Maczky Emil főispán jó orvos ahhoz, hogy belát a bajok gyökeréig és 
egyetlen percet sem tétovázik, ha gyökerestül kell kivágni mindazt, ami a magyar élet hajtása-

ira ráburjánzott!  

Sajószentpéter nagyközség lakossága most már vakon hízik abban, hogy a „sajószentpéteri 
helyzet“ rövidesen gyökerestül megoldódik!  

Szentpéteri figyelő39
 

 

 

 „ A SAJÓSZENTPÉTERI HELYZET  

 Sajószentpéter, márc. 5  

                                                           
38

 Borbély-Maczky Emil (1887-1945), aki az Osztrák–Magyar Monarchiában született, a nagyváradi hadapródis-

kolában tanult, majd 1916-ban már a keleti fronton harcolt századosként. Innen 1918 júniusában tért haza. Poli-
tikai pályafutása Horthy Miklós kormányzóságának idejére esett. 1918 végén ismerkedett meg és kötött barátsá-
got Gömbös Gyulával, akinek a révén a fajvédő mozgalom születésétől kezdve aktívan részt vehetett annak szer-

vezési munkáiban. Ekkor került kapcsolatba a radikális jobboldali táborral, amelyben megtalálta saját helyét, és 
a hasonló gondolkodású emberekkel szoros, baráti kapcsolatot alakított ki. Gömbös Gyula egyre jobban támasz-

kodott az egykori katonatársra, és egyre inkább legbelsőbb bizalmasává fogadta Borbély-Maczkyt. Ő pedig 
mindvégig követte barátját és vezérét, tehetségét pedig arra használta fel, hogy a bomladozó fajvédő mozgalom 
mögött álló korábbi ellenforradalmi egyesületeket (MOVE, ÉME) megerősítse, a régi frontharcos katonákat 
pedig egy új szervezetben egyesítse. 1922-től már Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesí-
tett vármegyék főispánjává nevezték ki.  Kezdetben a főispáni szerep is ismeretlen volt számára, emiatt erősen 
támaszkodott a tisztikarra, az alispánra és a főszolgabírókra. A parlamenti képviselőséggel szemben, amelyet 
sem első ciklusa végére (1920–1922), sem a második időszakban (1926–1930) nem tudott megszokni, 

a vármegyei ügyek intézését már az első pillanatoktól kezdve testhezállónak tartotta. 1930-ban, amikor visszatért 
ebbe a pozícióba, már teljesen másként viselkedett és más irányítási stílust tartott kívánatosnak. Ekkorra már túl 
volt a fajvédő mozgalom megszervezésén, felbomlásán és reorganizációján, többségében fontos szerepet töltött 
be e folyamatokban. Ezek után került újra a vármegye élére, miközben pontosan tisztában volt azzal, hogy 
az elmúlt évtizedben olyan kapcsolatokra tett szert, amelyek stabillá tették főispáni pozícióját és jelentős anyagi 
támogatással jártak nagy szociális projektjeinek vonatkozásában. Közel másfél évtizedig állt Borsod, Gömör és 
Kishont (majd 1939-től csak Borsod) vármegyék élén, és munkássága kitörölhetetlen nyomokat hagyott a terület 
mindennapjaiban Fajvédő szemléletmódja ellenére Fábián Máté szerint Borbély-Maczkyt az antiszemitizmus és 
a zsidókérdés ideológiai szempontból nem foglalkoztatta különösebben, mivel tapasztalatokat szerzett arról, 
hogy a miskolci belső kerületben súlya van a zsidó nagyvállalkozói rétegnek, és úgy látta, legfontosabb program-

jai megvalósításában szüksége lehet a gazdasági elit támogatására. Bár radikálisan jobboldali szemléletű volt, de 
a nyilas-hungarista mozgalommal nem volt kapcsolta, sőt… A radikálisan jobboldali főispán kezdettől fogva 
nem rokonszenvezett a nyilaskeresztes mozgalommal, vezetőit, tagjait lenézte, nemzetellenesnek tartotta, tevé-
kenységüket ellenőriztette, szervezkedésüket hátráltatta. Végül Gömbös Ernő, (Gömbös Gyula fia) Szálasi Fe-

renc szárnysegédje szerzett számára szabad mozgási engedélyt. . Fontos adalék Borbély-Maczky Emil portréjá-
hoz a második világháború alatti szerepvállalása. Főként a zsidóság gettósításában és deportálásában játszott 
szerepe miatt neve felkerült a háborús bűnösök listájára, így teljesen nyilvánvaló volt, hogy a háború után ko-

moly felelősségre vonásra kerül majd sor. 1945. márciusi letartóztatása után azonban eltűnt a rendőrségi épület-

ből, majd ismeretlen tettesek kivégezték és holttestét kidobták a miskolci Népkertben, máig tisztázatlan mó-
don… 
39

 Magyar Élet, 1941. március (3. évfolyam, 50-73. szám)1941-03-14 / 61. szám (Miskolcon kiadott politikai 
napilap, 1939. február 19. és 1944. augusztus 01. között működött.  
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarElet_1941_03/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b

%C3%A1nya&pg=103&layout=s 
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 Itt kétszeres tempót diktál a fejlődésben a természet, mert annyi ajándékot kapott ez a 
község a sorstól, amennyit megosztva is örömmel üdvözölne sok magyar falu. Kapuja a 
Sajóvölgynek, székhelye a borsodi szénmedencének, tárna-tárna mellett áll a faluvégen s ont-

ja gazdagon a fekete gyémántot, szemben az állomással óriás kohók mellett közel kétezer 
munkás virágoz tatja az üveggyárat és idejár a környék is bevásárolni, mert Sajószentpéter-

hez messze vidéken minden kinek van valami köze.  

Bánya, üveggyár, központi fekvés, kapu a sajóvölgyi nagy forgalom felé... Azt hinné az ember, 
hogy az új élet friss tempója pezsdül ebben a községben, a fejlődés gyorsabb üteme lüktet a 
falu utcáin, virágzik a keresztény kereskedelem és van lendület, színvonal kultúrájában. 

 

 

A korabeli fényképen a cikkben 

emlegetett „címkórságban szenvedő 

nagyállomás”… 

 

 

 Itt is van zsidókérdés  

 A csalódás akkor kezdődik, amikor a címkórságban szenvedő „nagyállomás“40
 

fakópiros téglaházikójába ütközik bele a vonatról leszálló utas. Megérett arra ez az állomás, 
hogy újat építsenek helyébe. A csalódás annak a rövid kis utcának a végén folytatódik, ame-

lyik az állomásból a Kossuth Lajos-utcához vezet. A néptelen utcán kopott kirakatok néznek 
farkasszemet. Amerre megyünk, ilyen nevek kísérnek utunkon: Rosenberg, Flesch Bernát, 
Rein Jakabné, Moskovics, Weisz, Hartman, Friedman, Klein...  

Sajószentpéteren akarva – nemakarva belebotlik az idegen a zsidókérdésbe. Ameddig a Kos-

suth Lajos-utca tart, üzlet üzlet mellett sorakozik, vendéglők, fűszerüzletek, bőrösök, cipőüzle-

tek váltják egymást. A cégérekről zsidó nevek vigyorognak. Némelyik ajtóban kin; áll a bol-

dog üzlettulajdonos, amint gondolataiba merülten simogatja kékesen fényes szakálát. Valaki, 

aki igen jól ismeri a sajószentpéteri helyzetet, így mondta el a szentpéteri zsidókérdés:  

– Itt még alig lehet észrevenni, hogy már két zsidótörvényt hoztak Magyarországon. Amikor 
az italmérési jogot megvonták a zsidóktól, itt nem adták át a zsidók üzleteiket a keresztények-

nek, mint máshol, hanem csupán a bor – sör – pálinka feliratot cserélték ki „vendéglő“ fel-

iratra. Állítólag csak almabort lehet kapni bennük... Italmérési jogot kapott egy sereg keresz-

tény, – abban nem volt hiba, – de ezek csak a mellékutcákon nyithattak üzletet, mert a főutcán 
– maradtak a zsidók. Mindössze egy-két korcsma kerülhetett ki jó helyre. Ugyanilyen különös-

furcsa megoldásra jutott itt a cukor, rizs, petróleum ügye is. Szentpéteren vidáman árulják 
mind a hármat a zsidó kiskereskedők, – állítólag azzal az indokolással, hogy kevés a keresz-

tény....  

 Gettó a Kossuth utcán  

                                                           
40

 A hosszú településen egy állomás és egy megállóhely is volt. A megállóhely a miskolci településvég közelé-
ben. Hivatalosan Sajószentpéter- Piactér, de a népnyelvben a „kisállomás”. 



Sajószentpéter szénbányászata 22. A zsidó népesség Sajószentpéteren 

34 

 Gettója nincs Sajószentpéternek, de gettónak tartják sokan az egész Kossuth Lajos-

utcát, mert itt virágzik üzleti negyedük, s maguk is itt vásároltak szépszámú házingatlanokat. 
Itt áll a főutcán a zsidó imaház és itt sárgul a bocher iskola

41
 is, nagyszámú virgonc zsidógye-

rekkel. Mindezekkel szemben a katolikus templom valahol a faluvégen épült. A Kossuth Lajos- 

utcai helyzet mutatja, hogy ebben a községben nemcsak dédelgetett kedvencek voltak a zsidók, 
de hatalmuk is volt ahhoz, hogy megteremtsék egészen különleges pozíciójukat.  

A szentpéteri keresztény kiskereskedelem tele van panasszal. Többek között szeretnék tudni, 
mi az oka annak, hogy a Borsodban meghagyott zsidó iparjogosítványoknak több mint tekin-

télyes része Sajószentpéterre és járására esett? Érdekes volna azt is kivizsgálni illetékes té-
nyezőknek, miért vonták vissza feljelentésüket azok a keresztény kiskereskedők, akik nem vol-

tak túlságosan megelégedve a zsidótörvények szentpéteri következményeivel...  

 A szentpéteri kasztok  

 Hétköznap délután van, az utcákról mintha száműzték volna a férfiakat, néhány asz-

szony, néhány szakállas üzletember lézeng csak az utcai „forgalomban“. A bánya, s az üveg-

gyár elnyeli nappal a falu férfiait.  

A lakosság négy részre tagozódik: tekintélyes létszámú intellektuális társadalom, bánya és 
üveggyári munkásság, kereskedő, iparos réteg és gazdasági cselédség. Az osztályharc itt sem 
kisebb, sem nagyobb, mint másutt, de nincs panasza a munkásságnak, mert amíg teljes üzem 
van, – és most van, – addig van munka és van tisztességes kereset. Sőt beszélnek munkáshi-

ányról is.... A keresztény kereskedőrétegnek már súlyosabb a helyzete. A zsidóság mindent 

ural ezen a vonalon, s van hatalma elfojtani a zsenge keresztény szárnypróbálgatásokat a 
kereskedelemben. Erős, igen erős kézre volna itt szükség!...  

A nyomor egyedül a gazdasági cselédséget pántolta magához. Mindössze 4212 katasztrális 
hold szántón folyik gazdálkodás, – nagyobbrészt zsidó bérlőkkel, – itt él és sínylődik a gazda-

sági cselédség, amelynek emberibb színvonalra emelésére alig napokkal ezelőtt indított eré-
lyes akciót vitéz Borbély Maczky Emil főispán és Ronkay Ferenc országgyűlési képviselő.  

 A földimádók  

 Önkéntelenül ötlik agyunkba: ha munkáshiány van a bányában, üveggyárban, a cse-

lédsors kibírhatatlan, miért nem mennek munkásnak?  

– Hja kérlek, – mondja sóhajtva informátorom, – ez a cselédség évszázadok óta szolgája a 
földnek. Nem lehet onnan elszakítani, még jobb sors ígéretével sem.  

Sokat vitatkoztak afölött, jó-e, vagy káros jelenség ez?... A liberális világ károsnak mondja, 
mert a több munkás olcsóbb munkás, de az új szellem olyan magyar erénynek tartja, amit 
óvni, vigyázni kell, hogy ez az erény el ne illanjon a lelkekből. Az a réteg, amely még akkor is 
odatapad a földhöz, ha nem az övé, amely még a nyomort is elviseli, csakhogy közelebb te-

gyen szerelméhez a röghöz, – ezt a réteget nem szabad kifelejteni a földreformból.  
                                                           
41

 Magyar Zsidó Lexikon: … Ugyanakkor létrehozták az izraelita elemi népiskolát. Itt már kezdettől fogva ma-

gyar volt a tanítási nyelv. Jelenleg 109 (1944. évi adat) tanulója van, a tantestület tagjai: Sebesné Weisz Mária és 
Freistadt Lajos világi tanítók, valamint Rosenberg Jakab hitoktató… Már a 18. század végén volt iskolájuk és 
imaházuk, azonban zsinagógájuk csak 1900-ban épült. (Horváth Zita: Felekezeti viszonyok Sajószentpéteren a 
18–19. században)  
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 Mankón járó kultúra  

 A helyi kultúra mankón jár. Kopár utcáiban nincs csín és szépség. Fejlődési irányában 
„Újtelep“42

 épült. A szűk köz, amely a Kossuth Lajos-utcáiról odavezet, egy darab Ázsiát nyit 
meg. Járda sehol, az úttesten mély, agyagos, mocsaras sár. Hogy mégis átmehessenek egyik 

oldalról a másikra, kukoricakórókból „építettek“ gyalogutat az úttesten át.  

– Pedig a faluvégen egész troszkahegy43
 van, – panaszolja egy újtelepi, – csak ide kéne hozat-

ni, ledöngöltetni, már az is sokat javítana rajtunk... Az üzemek egész biztos, hogy szívesen 
odaadnák a troszkát ingyen is.  

Ilyen a materiális értelemben vett szentpéteri kultúra, de a szellemiekkel is van valami baj. 
Megesik, hogy a hivatalos népművelő előadásokon alig tizenöten lézengenék az öblös terem-

ben... Ugyanakkor a baptisták44
 egyre erősödnek Szentpéteren, népes gyűléseket tartanak és 

megalakították a gyermekzenekart is... A nép tódul, tapsol... Itt valami nincs rendjén.  

 A szentpéteri hölgyek  

 Egyedül a sajószentpéteri hölgyek visznek új, friss lelket és lendületet most ebbe a si-

vár kultúr- programtalanságba. Alig két hónappal ezelőtt alakult meg a sajószentpéteri 
MANSz.

45
 Ronkay Ferenc országgyűlési képviselő felesége, mint elnök nő jótékony agilitással 

állt a mozgalom élére. Kitűnő segítőtársat kapott Somogyi Piroska ügyvezető elnöknő, a pol-

gári iskola igazgatónője személyében. Csapongó tervszerűtlenség helyett igen komoly egymá-
sutánt akciókba kezdett itt a MANSz. Hogy mást ne említsünk; három nap alatt 700 pengőt 
gyűjtöttek a sajószentpéteri szegényház alapja javára. A MANSz elhatározta, hogy szegényhá-
zat épít és meg is építi!... De teljes agilitással ott vannak a tuberkulózis elleni küzdelemben, 
népes és hasznos tanfolyamokat rendeznek és felkeresik időnként a támogatásra szoruló sze-

gényeket is otthonukban... A sajószentpéteri MANSz lendülete talán felrázza azokat a 
kultúrgócokat is, amelyek ma még a semmittevés jóleső aléltságában szuszognak Sajószentpé-
teren....  

                                                           
42

 Nem azonos a Sajószentpéter I. és II. aknai „Újbánya”, „Újtelep”településsel. 
43

 Troszka – szénsalak, annak elégése után.  
44

 A baptista mozgalom a reformáció során létrejött, protestáns alapelveket követő, keresztény ébredési, megúju-

lási mozgalom. A mozgalmat hívják még baptista egyháznak, követőiket baptistáknak nevezik. Magyarországra 
több mint 475 évvel ezelőtt érkeztek Svájcból menekülve az első baptista hitelveket valló misszionáriusok, akik 
közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. A baptisták ragaszkodnak ahhoz a szerintük bibliai hitvalláshoz, mely 
szerint csak olyan személy keresztelkedhet meg (bemerítkezéssel, azaz teljes víz alá merítkezéssel), aki saját 
akaratából döntött úgy, hogy ezt szeretné. Innen kapta a mozgalom az újszövetségi görög nyelvből eredő nevét 
is: baptista = bemerítő. Legnagyobb létszámban az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták 
száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik a baptista misszió. 
Jelenleg kétszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és 
hozzátartozóik létszáma. Sajószentpéteren ma is működik!  
45

 Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, MANSZ, Budapest, 1918. november-1946. július 20.: keresztény 
nemzeti szellemben szervezett asszonyszövetség. Tormay Cecile írónő alapította, 1919. III. 21-VIII. 1: a kom-

mün alatti szünetelés után újjászervezte. XI. 16: Horthy Miklós fővezér budapesti bevonulásakor lobogót adott a 
Nemzeti Hadseregnek. 1919-21: ruhaneműt gyűjtött az elszakított területek menekültjeinek, a Nemzeti Hadse-

regnek, s a hazatérő hadifoglyoknak. Angol és francia nyelvű füzetekben tájékoztatta a világ asszonyait a Ma-

gyarország elleni hazugságokról, a „magyar kérdés”-ről. 550 vidéki szervezetet alapított. 1922-től szociális és 
gyermekvédelmi munkát végzett, az egyetemi nőhallgatók számára kollégiumot, a tanyasi gyermekeknek inter-

nátusokat, 130 szövőtelepet létesített, megszervezte a falusi és tanyai asszonyok vasárnapi oktatását. A II. világ-

háború. idején a harctérre csomagküldő, itthon önkéntes kórházi ápolónői szolgálatot szervezett. 
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Amikor a vonat elgördül a „nagyállomás“ elől, valahogy úgy érezzük: ezt a községet meg 
kellene fiatalítani, több lendületet belevinni és összefogni a keresztény társadalmat, hogy se-

gíteni tudja egymást minden problémájában. Engedjék be azt a friss, ózondús keresztény leve-

gőt, amelynek: új nemzeti szellem a neve. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy Sajószentpéter 
ne maradjon le az új idők robogó vonatáról.  

Horkay Wolff László”46
 

 

 

A „kisállomás”, azaz a Piactér 

megállóhely, hajdan… 

 

 

 

 Az újságcikkek során eljutot-

tunk egészen 1941-be.  

Néhány gondolatot azonban itt még 
rögzíteni szükséges a tények kedvéért. 
Tekintsünk szét a világban, hogy mik 

is történtek! 

Hol is vannak a holokauszt kezdetei? Erre az emberiség történelmének ismeretében nagyon 
nehéz válaszolni!   

Meg sem próbálkozunk, de néhány kérdés felmerül!  

Ilyen vonatkozásban hova kell sorolni a törökök által 1915-ben elkövetett örmény népirtást? 

Az Amerikai Egyesült Államokban az indián őslakosság szisztematikus kiirtását? A japánok 
általi, Kínában véghezvitt gigantikus tömegmészárlásokat? A briteknek a búrok ellen viselt 

XIX. század végi háborúját, amelyben már ők alkalmazták a „koncentrációs tábort”, a búrok 
családjai, családtagjai ellen? A Szovjetunió, amely saját polgárait, népeit vitte kényszermun-

kára, akár már 1917-től, telepítette ki őket ilyen-olyan okból (volgai németeket, krimi tatáro-

kat, zsidókat szibériába, Zsidó autonóm terület…)  

Azt hiszem, még bőven lehetne sorolni… Itt csak azt szeretném bemutatni, hogy hazánk, an-

nak ellenére, hogy zsidóellenes törvényeket hozott, évekig meg tudta akadályozni az olyan 
jellegű pusztításukat, mint amiről a következőkben írok…  

Az ország vezetése nem csak ebben, hanem másban is példát mutatott az akkori világnak, 
1939 szeptembere után – amikor a németek és a szovjetek végül is nagyjából közösen lerohan-

ták Lengyelországot – befogadta a lengyel katonai és polgári menekülteket, lehetővé tette itte-

ni életüket, és nem akadályozta a tovább vándorlásukat sem, ha ezt akarták. Tette mindezt a 

németek nyílt rosszallása ellenére! Azt, hogy a szovjetekhez kerültekkel mi lett szintén nem 
kell részletezni, csak annyi, hogy Katyn… 

                                                           
46

 Horkay Wolff László szélsőjobboldali újságíró. 1945. szeptemberben nem igazolták, eljárás indult ellene, az 
újságírástól eltiltották. Magyar Élet, 1941. március (3. évfolyam, 50-73. szám)1941-03-14 / 61. szám 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarElet_1941_03/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b

%C3%A1nya&pg=103&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarElet_1941_03/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=103&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MiskolciMagyarElet_1941_03/?query=saj%C3%B3szentp%C3%A9ter%20b%C3%A1nya&pg=103&layout=s
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Ezért aztán én óvatosabb vagyok a hazai események és történések megítélésében.  

Nézzük csak kik és mit is tettek a világban! 

 Németországban, az 1930-as években a zsidók jogi, gazdasági és társadalmi mozgás-

terét egyre jobban leszűkítették.  

 

 „ … Ha hatalomra jutok, legelső dolgom a zsidók megsemmisítése lesz… Más városok 
követni fogják a példát, amíg Németország teljesen meg nem tisztul a zsidóktól…”47

 

 

Amikor Hitler 1933-ban átvette Németország irányítását, a zsidók üldözése politikai elv lett. 

1933-ban kitiltották a zsidókat a közszférából, eltiltották őket a jogászi, orvosi, tanári, politi-
kusi és mezőgazdasági munkáktól. 1935-ben a nürnbergi törvények megfosztották őket állam-

polgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. 

A német holokauszt kezdetét gyakran a „kristályéjszakától" (Kristallnacht), 1938. november 

9-e éjszakájától számítják, amikor is Németországban országszerte halmokban állt a zsidó 
üzletek, otthonok és zsinagógák ablakaiból származó üvegcserép. Ezen az estén és éjszakán 
rohamosztagosok zsidóellenes zavargásokat szítottak, közel száz zsidót megöltek, több mint 
ezer zsinagógát és sok ezer zsidó lakást és boltot kiraboltak és felgyújtottak, és mintegy 30 
000 embert koncentrációs táborokba vittek. 

Németországban betiltották a zsidó lapokat, és kitiltották a zsidókat a német oktatási intézmé-
nyekből.  

Hasonló események zajlottak Ausztriában is. 

Az 1939. szeptember 1-én kitört, újabb világháború kezdete után, a németek minden elfoglalt 

és megszállt országokban elkezdték a zsidók szisztematikus megsemmisítését… 

 Nézzük Franciaországot, amely az akkori Európa legnagyobb hadseregével, miután 
szégyenteljes módon vereséget szenvedett a németektől, közigazgatásával és rendvédelmi 
szervezeteivel nagyon gyorsan és aktívan a zsidók ellen fordult… A németek által megszállt 
francia részeken teljesen egyértelmű a németekkel való kollaboráció. 

Franciaországban a Vichy-rezsim kormánya azzal segítette a németeket, hogy bevezette a 
Statut des Juifs (zsidó) törvényt, amely kimondta a zsidók külön fajba tartozását, és korlátozta 
a jogaikat. A Vichy-rezsim hatóságai is aktívan kollaboráltak, saját kezdeményezésre interná-
lótáborokat hoztak létre az ország déli részén, ahova letartóztatott francia és külföldi zsidókat 
zártak. 

A második világháború kitörésekor Franciaország 43 millió lakosából körülbelül 300-350 

ezer volt zsidó, akiknek mintegy fele francia állampolgárként élt az országban. 76 ezerre be-

csülik a deportáltak számát, és 2 500-ra, tehát a deportáltak körülbelül 3 %-ára a túlélőkét. 
Francia földön internálótáborokban éhség, nélkülözés, betegség következtében mintegy há-
romezren vesztették életüket. A deportáltak között nagyjából 23 000 volt francia állampolgár, 

                                                           
47

 Joseph Hell újságíró visszaemlékezései szerint 1922-ben Hitler ezt mondta neki. 
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47 000 pedig külföldi, menekült. A deportálás 1942 márciusában kezdődött, s 1944 augusztu-

sáig 79 konvoj indult elsősorban Auschwitzba. A deportáltak között nem zsidó ellenállók, 
kommunisták, gaulleisták is voltak, túlnyomó többségüket azonban zsidó vallásuk, vagy szár-

mazásuk miatt helyezték előbb francia földön koncentrációs táborokba, majd indították 1942 
tavaszától az első vagonokban keletre. A franciaországi holokauszt áldozatai között körülbelül 
hatezer volt a 18 év alatti, közülük hozzávetőlegesen kétezer a hat év alatti gyerekek szá-
ma…48

 

Franciaországban nem csak a fasiszta milícia, hanem az állami rendőrség is tevőlegesen 
részt vett a zsidók összegyűjtésében, felkutatásában és deportálásában! 

 Horvátország usztasa kormányzata saját koncentrációs táborokat épített. 1942 végére 
a horvát hatóságok Horvátország zsidó lakosságának több mint kétharmadát (mintegy 25 000 
főt) kiirtottak, sokukat a jasenovaci táborkomplexumban. A horvát rendőrség és az usztasa 
milícia mintegy 320 000 – 340 000 szerb nemzetiségű áldozatot is meggyilkolt. Egyeseket 
Jasenovacba szállítottak, de a többségükkel a lakóhelyükön végeztek.  

 Szlovákiában a szlovák hivatalnokok 1942 folyamán a németekkel együttműködve 
Szlovákia zsidó lakosságának közel 80 %-át deportálták. Szlovákiában a Hlinka-gárda, mint 

fasiszta, félkatonai szervezet – hol német irányítás alatt, hol önálló kezdeményezésként – ter-

rorizálták, kirabolták és ölték a helyi zsidókat… 

 Romániában a második világháború előtt még több mint 700 ezer zsidó élt, mára pedig 
kevesebb, mint négyezren maradtak. Az Antonescu-rezsim több mint negyedmillió áldozatot 
követelő népirtásáról, sokáig hallgattak… 

A román állam csak a kétezres évek elején ismerte el, hogy a Ion Antonescu vezette kormány 
felelős volt több mint negyedmillió zsidó megöléséért az 1941-44-es időszakban. A bukaresti 

vezetők korábban tagadták a romániai holokausztot, és kizárólag Magyarország felelősségét 
hangoztatták az észak-erdélyi területekről deportált zsidók vonatkozásában. 

A román közigazgatás alatt lévő területekről 120 ezer zsidó vált a népirtás áldozatává, de 
Transznisztriát (a román katonai ellenőrzés alá került Dnyeszteren túli területet), Bukovinát és 
Besszarábiát is beleszámítva a romániai áldozatok száma meghaladja a negyedmilliót. 

Román tankönyvekben Románia második világháborús szereplése úgy szerepel, mint amire 

csupán Hitler kényszerítése miatt került sor. Zsidóellenes atrocitásokban csak „német ügynö-
kök” vettek részt. Antonescu „jó hazafi”, aki egyesíteni akarta az országot. 

Románia pragmatikus külpolitikai megfontolásokból (de csak a sztálingrádi csata hatására) 
leállította a zsidóüldözés radikális programját és a regáti valamint dél-erdélyi zsidók megme-

nekülhettek. De ebből a tényből nem lehet Antonescut zsidómentőnek kikiáltani, mint ahogyan 
azt a román publicisztika és történettudomány jelentős része teszi. 

Ellentétben a némettel, a román antiszemitizmus kezdettől fogva nyílt és brutális erőszakot 
hirdetett. Vasgárdista önkéntesek nyílt utcai gyilkosságokat követtek el és elmenekülés he-

lyett büszkén vállalták a felelősséget.  
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 Boros Zsuzsanna: Antiszemitizmus és holokauszt Franciaországban 1940-1944 (Rubicon) 
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1937-től Romániában nyíltan antiszemita kormányzat uralkodott, amely néhány éven belül a 
zsidó lakosság egyharmadát megfosztotta az állampolgárságtól. Bár a vasgárdát 1940-ben 

betiltották és tagjait bebörtönözték, vagy meggyilkolták, az antiszemitizmus továbbra is a kor-

mányzat fő ideológiai eleme maradt. Antiszemita kilengéseknek már 1941 januárjában is több 
száz zsidó áldozata volt, jóval több, mint a német „kristály éjszaka” vagy az 1919-es magyar 

fehérterrorista különítmények zsidó áldozatainak száma…49
 

 Mindezek után még egy kitérő, hogy teljesebb legyen a kép! Az európai helyzetben, 
főleg az 1930-as évektől, néhány gondolat a zsidók emigrációjáról.50

 

 Hitler 1933-as hatalomra kerülése és Németország 1945-ös kapitulációja között több 
mint 340 000 zsidó emigrált és hagyta el Németországot, valamint Ausztriát. Tragikus módon 
közülük majdnem 100 000-en olyan területeken kerestek menedéket, amelyeket később a né-
metek elfoglaltak, így a hatóságok nagy többségüket deportálták és megölték. 

Ausztria 1938. márciusi annektálása, és különösen az 1938. november 9-10-i kristályéjszaka 
pogromjai után Nyugat-Európa és az amerikai kontinens országai attól tartottak, hogy megin-

dul feléjük a menekültek áradata!  

1938 márciusa és 1939 szeptembere között a 120 000 zsidó emigránsból körülbelül 85 000 
érkezett az Egyesült Államokba, de ez jóval kevesebb, mint ahányan menedéket kértek. 1938 
vége felé 125 000 kérvényező állt sorba az Egyesült Államok konzulátusai előtt, az akkori 
bevándorlási kvóta által engedélyezett 27 000 vízumra várakozva. 1939 júniusára a kérvénye-

zők száma több mint 300 000-re emelkedett, de a vízumkérelmek nagy részét elutasították.  

Az 1938 júliusában megrendezett eviani konferencián csak a Dominikai Köztársaság jelezte, 

hogy kész jelentős számú menekültet fogadni, bár 1938 és 1941 között Bolívia is beengedett 

az országba körülbelül 30 000 zsidó bevándorlót. 

 „ … Amennyiben bizonyos országok, mint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia na-

gyobb hajlandóságot mutattak volna a befogadásukra, valószínűleg többen is távoztak vol-

na…” 

1939. május-júniusában nagy nyilvánosságot kapott, hogy az Egyesült Államok megtagadta 

több mint 900 zsidó menekült befogadását, akik a németországi Hamburgból érkeztek a St. 

Louis hajón. A St. Louis, Florida partjainál jelent meg nem sokkal az után, hogy a kubai ható-
ságok megszüntették a menekültek átutazóvízumát, és megtagadták a belépést a legtöbb utas-

nak, akik még mindig az amerikai belépő vízumukra vártak. A hajó nem kapta meg az enge-

délyt, hogy kikössön az Egyesült Államokban, így vissza kellett térnie Európába. Nagy-

Britannia, Franciaország, Hollandia és Belgium kormányai beleegyeztek, hogy menekültként 
befogadják az utasok egy részét. A St. Louis Európába visszatért 908 utasából 254-en (közel 
28 százalék) a holokauszt során haltak meg. 288-an Nagy-Britanniában találtak menedéket. A 
kontinensre visszatért 620 utasból 366-an (valamivel 59 százalék felett) élték túl a háborút. 

 Az 1930-as években több mint 60 000 németországi zsidó vándorolt ki Palesztinába, 
többségében a Haavara (átszállítási) megállapodás51

 alapján. Ez a Németország és a palesztin 
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zsidó hatóságok között érvényben lévő megállapodás a zsidók Palesztinába vándorlását segí-
tette. A zsidók Németországból való kivándorlásának legnagyobb akadálya az volt, hogy a 
német törvények tiltották a külföldi valuták kivitelét az országból. A megállapodás szerint a 
zsidók németországi vagyonát felügyelt módon fel kellett számolni, majd az ebből keletkezett 
tőke a német termékek exportálásával Palesztinába került. 

1939 májusában azonban a brit parlament által jóváhagyott hivatalos állásfoglalás olyan elvi 
nyilatkozatot és rendelkezéseket tartalmazott, amelyek szigorúan korlátozták a zsidók Palesz-

tinába történő bevándorlását. Mivel a befogadó célpontok egyre fogyatkoztak, több tízezer 
német, osztrák és lengyel zsidó Sanghajba emigrált – az egyik olyan helyre, ahol nem volt 

kötelező a vízum. Sanghaj nemzetközi negyede, amely gyakorlatilag a japánok irányítása alatt 
állt, 17 000 zsidót fogadott be. 

A brit korlátozások ellenére a zsidók korlátozott számban, „illegális” bevándorlókként 
(Aliyah Bet) eljutottak Palesztinába a háború alatt. 1938 és 1939 között maga Nagy-Britannia 

korlátozta az országba befogadott bevándorlók számát, ugyanakkor a brit kormány egy speci-

ális Kindertransport (gyermekbeutaztatási) program keretében közel 10 000 zsidó gyermek 
belépését engedélyezte. A szövetségesek az 1943 áprilisában megrendezett bermudai konfe-

rencián nem álltak elő konkrét javaslatokkal a mentésre vonatkozóan. 

 Svájc körülbelül 30 000 zsidót fogadott be, de nagyjából ugyanennyit fordított vissza a 
határnál.  
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 1933. augusztus 25-én alku köttetett a náci német Birodalmi Bank és a palesztinai cionista Anglo-Palestine 

Bank között, melynek célja német zsidók életének megmentése volt. 50 000 német zsidó valóban megmenekült, 
ám a terv atyja, Chajim Arlozorov cionista politikus ezért az életét adta cserébe. Ő a Zsidó Ügynökség politikai 
osztályának vezetője, az orosz-zsidó, aki néhány cionista társával radikális ötletet fontolgatott. Alkut akart kötni 
a nácikkal, mert úgy vélte a német zsidóságot halálos veszély fenyegeti, ezért ki akarták menekíteni őket Néme-

tországból. Úgy vélték, a Hitler kancellárrá választását követő időszakban bezuhant német exportot megerősít-
hetnék a Palesztinába történő német kivitel megnövelésével. A terv szerint Palesztina német termékeket vásárolt 
volna cserébe a német zsidók életéért és ingóságaiért. További leküzdendő akadályok a brit kivándorlási korláto-

zások voltak.  A britek sakadályokat vezettek be a Palesztinába való bevándorlás terén, és azok a bevándorlók, 
akik nem rendelkeztek legalább 1000 fonttal (mai árfolyamon húszmillió forint), nem számítottak „kapitalistá-
nak,” vagyis tőkésnek, és csak korlátozott számban kerülhettek be. Az Ügynökség célja az volt, hogy a kitele-

pülni készülő német zsidók 1000 fontnyi összeget vihessenek magukkal a vagyonukból, s azt legalább részben a 
palesztinai cionista projektbe fektessék be. Noha a Ha’avara, azaz „transzfer” néven elhíresült szerződés feltét-

elei többször megváltoztak, a cionisták alapvető ajánlata ebből állt: a kivándorolni kívánó zsidók zárolt magán-

vagyonából Németországban német exportárukat vásárolnak, amiket aztán a zsidókkal együtt Palesztinába szállí-
tanak, ott eladnak, és a kitelepülők így hozzájutnak a szükséges tőkéhez, hogy bemehessenek az országba. A 

kivándorló zsidók elveszett vagyonuknak csak egy töredékét kapták vissza kompenzáció formájában, hiszen egy 
átlagos kivándorlónak 1000 dollárból a Ha’avara Rt. és egyéb cionista intézmények részleteinek levonása után 
körülbelül 111 dollár maradt meg. Egy a témát feldolgozó történész szerint „mire a transzfernek vége lett, a 
kivándorló nem sok egyebet birtokolt, mint egy telket, némi szerszámot, egy farmot és egy pajtát”… Mint ahogy 

az talán ebből is sejthető, a német és palesztinai bankok közötti szerződést nagy botrány kísérte a zsidó világban. 
A Ben-Gurionnal szembenálló jobboldali cionisták egyik lapja azt írta, hogy a baloldali cionisták „árulók… akik 

Hitler kormányának talpát nyalják”. A zsidóságon belüli ellentétek aztán abban is kicsúcsosodtak, hogy 
Arlozorovot, Tel-Avivban, 1933. június 14-én este két „jobboldali” zsidó lelőtte. Annyi pedig bizonyos, hogy a 
Ha’avara-szerződés nagyban hozzájárult Izrael létrehozásához. Összességében elmondható, hogy a Ha’avara 
keretein belül Palesztinába vándorolt német zsidók a Szentföld zsidó lakosságának 15 %-át tették ki 1939-re, az 

általuk behozott hatalmas vagyon pedig mesterséges jólétet biztosított az egész világot sújtó válság ideje alatt, 
illetve nagyban hozzájárult a későbbi Izrael állam iparosodásához és gazdasági fejlődéséhez. A második világ-

háború előtt Palesztinába áramló tőke több mint felének forrása az átviteli szerződés volt. Ze’ev Sternhell izraeli 
történész megfogalmazása szerint   „az 1933-’39 közötti nagy német alija tette lehetővé a jisuv számára, hogy 
meghódítsa az országot”… 
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 Közel 100 000 zsidó érte el az Ibériai-félszigetet. Spanyolország korlátozott számban 
fogadott be menekülteket, majd sietve Lisszabon kikötőjébe küldte őket. Innen több ezren 
sikeresen áthajóztak az Egyesült Államokba 1940 és 1941 között, azonban még nagyobb 
számban voltak olyanok, akiknek nem sikerült amerikai vízumot szerezniük. 

 Ha az előzőeket végigolvasták, akkor szépen kirajzolódnak azok az események, me-

lyek alapján egyértelmű, hogy nem sokan tettek a zsidók tömeges megmentéséért… 

 Nézzük most a hazai eseményeket is! 

Mindez nem azért került leírásra, hogy a hazai eseményeket, történéseket mentegessük! Csak 
egy a figyelemre méltó, a hazai zsidóság a mélységes jogfosztottsága állapotában is, egészen 
az 1944. márciusi német megszállásig nem volt közvetlen életveszélyben a németek által kö-
vetelt „végső megoldásban”!  

Mindeközben eddigre, illetve sokkal hamarabb, Európa jelentős részén, a zsidók sorsa betel-

jesedett… 

Az pedig, hogy minden szélsőséges megnyilvánulás ellenére hazánkban eddig el lehetett húz-

ni a dolgokat, a hazai ország vezetésnek volt köszönhető. 

Mindennek vetett véget az 1944. március 19-i német megszállás! Mindehhez még az is kel-

lett, hogy a nyíltan németbarát Sztójay legyen a miniszterelnök és a politikailag sokkal mérsé-
keltebbek teljesen kiszorultak az irányításból. Ja, és a németek bevonulásával jöttek a politikai 
és gazdasági élet vezetőinek letartóztatásai is! A Gestapo berendezkedett az Astoria Szállóban 

és letartóztatott többek között kilenc felsőházi tagot és tizenhárom képviselőt. Már a bevonu-

lás napján megkezdte a rendőr főkapitányság épületébe is befészkelt német tikosrendőrség a 

baloldali és angolbarát újságírók, gazdasági vezetők és a már említett mentelmi joggal rendel-

kező honatyák letartóztatását. A tavasz folyamán majdnem 3000 személyt vettek őrizetbe, 
köztük Bajcsy-Zsilinszky Endrét, míg Kállay a török nagykövetségen lelt menedékre, de Beth-

len István ex kormányfő is bujkálni kényszerült. A Gestapo önálló akciói jelezték: az ország 
elvesztette szuverenitását. 

 Ekkor és itt, illetve innentől már a németek dirigáltak! Az a zsidókérdés, amit hazánk 
évekig halogatott és elodázott, most teljesen átment a megszálló németek kezébe! Ebben is az 

irányítást a németek végezték Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer52
 vezetésével. Ala-

kulata teljes létszáma mindössze 150-200 fő volt, de ők csak az irányítottak, a magyar hatósá-
gokra kényszerítették a munka „piszkosabb” részét. 

A zsidóellenes intézkedések első hullámát a 1944. március 29-én tartott kormányülésen fo-

gadták el. Elrendelték a zsidó tulajdonú gépkocsik és telefonkészülékek elkobzását. Megtiltot-

ták, hogy zsidók dolgozzanak a közigazgatási apparátusban, megszüntették szín- és filmmű-
vészeti kamarai tagságukat, kizárták őket a sajtó- és ügyvédi kamarákból. Ezt követően újabb 
és újabb rendeletek jelentek meg, amelyek lépésről lépésre szorították ki a zsidókat a társada-

lomból: zsidók nem járhattak a keresztényekkel együtt moziba, színházba, kitiltották őket a 
strandokról és a fürdőkből, csökkentették élelmiszeradagjaikat: a zsidók külön élelmiszerje-

gyet kaptak, naponta csupán egy-két órán át volt szabad bevásárolniuk, az utazási lehetősége-
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iket szigorították, a pályaudvarokon a Gestapo állandóan razziázott, és százával tartóztatta le 
a zsidókat. Összesen mintegy száz rendeletben korlátozták jogaikat. 

A deportálás pontos terveit és a kapcsolódó jogszabály-tervezeteket Endre László és Baky 

László államtitkárokkal történt konzultációk után, a kormányhoz Jaross Andor miniszter nyúj-

totta be.  

 Az első lépés a zsidók jogszabályi úton történő teljes elkülönítése a keresztény társada-

lomtól, ezt követte a nagyobb városokba koncentrálásuk, majd utolsó fázisként elszállításuk. 
Endre az akció megkezdését Budapesten javasolta, a zsidóság „lefejezésének” céljából. Végül 
Eichmann álláspontja győzedelmeskedett, aki a fronthoz legközelebb eső keleti és északi terü-
leteken (Kárpátalja, Felvidék, Észak-Erdély) javasolta a kezdést, majd a déli és nyugati ré-
szén, végül a középső részen, majd a legvégén, Budapesten fejezte volna be. 

 Az egész országra kiterjedő gettósítási akciót néhány hét alatt végrehajtották, június 
elejéig a főváros kivételével gyakorlatilag az ország egész területén elvégezték. Budapesten 

csak június végén koncentrálták a zsidókat úgynevezett „csillagos házakba”, amelyek nem 

egy elkülönült területen álltak, hanem elszórtan az egész városban.  

 Itt ismét találhatók Sajószentpéterre vonatkozó tények, adatok, történések. 

Sajószentpéter vonatkozásában is találtunk adatokat 1941-ből. 

 

 „ Sajószentpéteri hitközség 

 A járásszékhely izraelita hitközsége az 1780-as években alakult meg. A 19. század 
utolsó harmadában sorra alapította vallási és kulturális intézményeit, amelyek a második 
világháborúig működtek, 1900-ban pedig új temploma is megépült. Létszáma 1910-ben 604 

fő, ami a következő évtizedekben szerényen emelkedett. A településen 1941-ben 636 izraelita 

élt, akik az össznépesség 8,7 százalékát alkották. Sajószentpéter és a környező bányászfalvak 
ellátása növekvő számú zsidó kereskedőnek és iparosnak nyújtott megélhetést, a vagyonosab-

baknak befektetési lehetőséget is. A Sajószentpéter központú Északmagyarországi Kőszénbá-
nya Rt., amely 1930-ban közel 300 munkást foglalkoztatott, izraelita tulajdonban volt. Emel-

lett helyi vállalkozók más bányákban is részesedést szereztek. 

A hitközség rabbija a deportálás előtt Grünfeld Henrik, elnöke Heimlich Jenő volt, akit azon-

ban az alelnökkel együtt munkaszolgálatra köteleztek, így a közösség vezetők nélkül maradt. 

Négyesi Szepessy Gyula főszolgabíró53
 gettósítási rendelete után az izraelitákat a következő 

járásbeli településekről szállították Sajószentpéterre (zárójelben az izraeliták, illetve az össz-

lakosság lélekszáma az 1941-es népszámlálás szerint): 

                                                           
53

 „Berente történetében és birtokosai között jelentős szerepet játszottak a Négyessy Szepessy család tagjai, akik 
a XVII. századtól birtokolták a falut… Erre Borovszki Samu Borsod vármegye története című, 1909-ben megje-

lent könyve, illetve az 1939-es kiadású Vármegyei szociográfiák című sorozat Borsod megyével foglalkozó 
kötetében található utalás. E források szerint a Szepessy család a Debrecen melletti egykor virágzó Szepes falu-

ból származott, s a család egyik tagja a király szolgálatába szegődvén, Buda körül birtokot szerzett. Amikor 
Buda török kézre került, a Szepessyek Eger várát választották lakóhelyül. Ekkor szerezte meg Miklós és Mátyás 
a Tisza mellett fekvő Négyes falut, amitől a nemesi előnév is származik. A család Pál nevű tagja a Berentén 
birtokrésszel bíró Csuda Zsuzsannát vette feleségül, s így a vagyon a Szepessy családé lett. Bár rokonság révén a 
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Alacska    (4; 921), 

Bánfalva    (16; 748), 

Bánhorvát    (8; 700), 

Bántapolcsány   (5; 463), 

Barcika    (34; 1314), 

Bélapátfalva    (35; 2248), 

Berente    (13; 1127), 

Dédes     (26; 1259), 

Dubicsány    (3; 367), 

Kondó     (8; 710), 

Mályinka    (5; 772), 

Mónosbél    (6; 412), 

Nagybarca    (7; 842), 

Nagyvisnyó    (20; 1385), 

Parasznya    (9; 1005), 

Radostyán    (10; 709), 

Sajóivánka    (5; 505), 

Sajókápolna    (5; 536), 

Sajókazinc    (70; 2015), 

Sajólászlófalva   (4; 509), 

Sajószentpéter   (636; 7321), 

Szilvásvárad    (20; 1438), 

Tardona    (6; 986), 

Vadna     (31; 655)  

Varbó     (6; 1139). 

A helyiekkel együtt mintegy ezer főt a hitközségi épületekben, valamint a környező utcákban 
kijelölt lakóházakban helyeztek el, ahol az életkörülmények – az egyéb borsodi településekhez 

                                                                                                                                                                                     

vagyon osztódott, de valamennyi az utolsó Szepessy családtag – Gyula – életének majdnem a végéig megmaradt. 
(A városi könyvtárban fellelhető adatok szerint Szepessy Gyulának a ’30-as években még 200 hold birtoka volt, 
a ’40-es évek első felében viszont már csak 60 holddal rendelkezett.) Régi, de a mostani berentei lakosok közül 
még sokan emlékeznek Szepessy Gyulára, aki 1880-ban Vattán született, a sajószentpéteri járás főszolgabírója 
volt, de ellátta a Felső-borsodi Református Egyházmegye tanácsbírói tisztét is. Mint katona, s mint tartalékos 
tiszt, századosi rendfokozatot viselt. 1955-ben Berentén hunyt el. Az 1925-ös születésű Margit leánya Budapes-

ten él…” Barcikai Históriás: Berentei barangolás.  
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hasonlítva – elviselhetőbbek voltak. A zsidó tanács jelentése szerint a felállított „közös kony-

ha tűrhető, s mindenki, amit tudott, bevihetett magával a gettóba”. 

A járás zsidóságát június 5-e után koncentrálták a miskolci gyűjtőtáborba. A főszolgabíró 
állítólagos gesztusa volt, hogy a nőket, „mivel úrinők”, kocsival akarta bevitetni.54

  

  

 Az aktív ellenállás nagyjából lehetetlen volt!  A „passzív ellenállás" jeleként azonban 

több települési, városi, járási, illetve megyei tisztviselő és egyszerű alkalmazott ment április 
végétől, május elejétől betegszabadságra, hogy semmilyen módon se váljanak a látott intéz-

kedések részeseivé. Emellett jó néhányan az izraeliták értékeinek elrejtésében, vagy akár szö-
késükben és iratokkal való ellátásukban is segédkeztek.55

 

 1944. április közepe és július eleje között több mint százhetven gettóban vagy gyűjtő-
táborban 437 ezer zsidót zsúfoltak össze. A gettósítást a korábbi csendőrkerületek szerint 
alakították ki, mivel a csendőrségre hárították rá e tevékenység elvégzését… A csendőröket 
ezen akciók során, országosan,  Ferenczy László56

 csendőr alezredes vezette. 

    I. budapesti csendőrkerület  

 (Pest megye és Budapest agglomerációja):   június 30–július 3. 

    II. székesfehérvári csendőrkerület:    június 5–10. 

    III. szombathelyi csendőrkerület:     június 30.–július 3. 

    IV. pécsi csendőrkerület:      június 30.–július 3. 

    V. szegedi csendőrkerület:     június 16–20. 

    VI. debreceni csendőrkerület:     június 16–20. 

    VII. miskolci csendőrkerület:     június 5–10.  

(Tatár utcai téglagyár és környéke. A miskolci belvárosi gettót rendőri felügye-

lettel kezdték el már feltölteni:    május 11–20.) 

    VIII. kassai csendőrkerület:     április 16–28. 

    IX. kolozsvári csendőrkerület:     május 3–10. 

    X. marosvásárhelyi csendőrkerület:    május 3–10. 

                                                           
54

 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár http://archives.milev.hu/index.php/sajoszentpeteri-hitkozseg;isaar 
55

 Csíki Tamás: A miskolci zsidóság a holokauszt időszakában 
56

 Ferenczy László (Felsővisó, 1898. március 9. – Budapest, 1946. május 31.) magyar csendőrtiszt, a második 
világháború idején a magyarországi zsidók deportálásában szerepet játszó csendőrség állományának tagja és 
1944. március végétől a német biztonsági rendőrség (SD) összekötője. Magyarország német megszállása után 
Faragho Gábor a csendőrség felügyelője, kinevezte az Adolf Eichmann és a magyar rendvédelmi szervek közötti 
kapcsolattartás összekötőjévé. A vidéki zsidóság deportálását személyesen irányította, igyekezett sokszor még a 
mentesítetteket is a transzportokba kényszeríteni. Nehezményezte, hogy a Magyar Királyi Honvédség a gettókba 
is kézbesített munkaszolgálatos behívókat, ezzel sok üldözöttet az utolsó percben mentve meg a deportálástól. A 
deportálások végrehajtása után, paradox módon kapcsolatot keresett a Zsidó Tanács vezetőivel, a „zsidóság nagy 
barátjának” akarta magát feltüntetni. A nyilas hatalomátvétel után aktív részese volt az akkori hatalomnak. A 

háború végén nyugatra menekült, ahol amerikai fogságba esett és ők adták ki a magyar hatóságoknak. 1946-ban 

Budapesten halálra ítélték és kivégezték. 

http://archives.milev.hu/index.php/sajoszentpeteri-hitkozseg;isaar
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 A német megszállást követően az első deportálóvonat Kistarcsáról indult el 1944. 

április 28-án, 1800 fős transzporttal (javarészt 16-60 év közötti férfiakat és 18-50 év közötti 
nőket pakoltak fel 45G mintájú marhavagonokba). A szerelvény május 2-án érkezett Ausch-

witz-Birkenauba.
57

 

Ezt követően május 15. és július 9. között pedig a magyar holokauszt legnagyobb deportálási 
akciójának keretében mintegy 430 ezer embert deportáltak – 10-15 ezer kivételével – szintén  
Auschwitz-Birkenauba. 

Hivatalosan a zsidókat „munkaerő-kölcsönzés” indokával vitték Németországba. Ennek elle-

nére mozgássérültek, elmebetegek, hadirokkantak, súlyos betegek, magatehetetlen öregek, 
csecsemők is a vagonokba kerültek. Erre az ellentmondásra a válasz mindig ugyanaz volt: a 
családszerető zsidók sokkal jobban dolgoznak, ha szeretteik is velük vannak. A vonatokat 
Kassáig magyar csendőrök kísérték, ahol SS-ek vették át a vonatok őrzését. 

A deportálás menetrendje: 

    I. budapesti csendőrkerület (Pest megye és Budapest agglomerációja): június 30–
július 3. 

    II. székesfehérvári csendőrkerület:    július 11–16. 

    III. szombathelyi csendőrkerület:     július 4–6. 

    IV. pécsi csendőrkerület:      július 4–6. 

    V. szegedi csendőrkerület:     június 25–28. 

    VI. debreceni csendőrkerület:     június 25–28. 

    VII. miskolci csendőrkerület:    június 11–14. 

    VIII. kassai csendőrkerület:     május 15–június 7. 

    IX. kolozsvári csendőrkerület:     május 19–június 9. 

    X. marosvásárhelyi csendőrkerület:    május 19–június 9. 

 A nemzetközi nyomás és a megváltozott katonai helyzet hatására Horthy 1944. június 
26-ára koronatanácsot hívott össze, melyen javasolta a deportálások beszüntetését. Ennek 
ellenére Sztójay miniszterelnök és Jaross Andor belügyminiszter sikerrel szabotálta Horthy 

szándékait. Baky azt tervezte, hogy július elején több ezer csendőrt a fővárosba vezényelnek, 
és akár a kormányzó akarata ellenére is deportálják a budapesti zsidóságot. A csendőrök bu-

dapesti feltűnése azonnali cselekvésre késztette Horthyt, aki attól félt, hogy puccsot terveznek 
ellene. A hozzá hű fővárosi és a vidékről Budapestre rendelt páncélos alakulatok Koszorús 
Ferenc ezredes irányítása alatt vérontás nélkül távozásra kényszerítették a csendőrséget.58

 

                                                           
57

 Hermann Krumey SS-Obersturmführer irányításával zajlott le. 
58

 Molnár Judit, a Szegedi Tudományegyetem tanára, a Yad Vashem Levéltár Magyarországi Kutatócsoportjá-
nak helyettes vezetője: „ A galántai csendőrzászlóaljat alapvetően a zsidók deportálásáért vezényelték a főváros-

ba. Eichmann és Endre László között kezdetben vita volt a zsidók összegyűjtéséről és deportálásáról. Endre a 
fővárosban kezdte volna, majd az egyes csendőrkerületekben folytatta volna, Eichmann viszont az ország hatá-
rán és fokozatosan haladt volna a főváros felé. Végezetül tehát egy nagy akció keretében kellene végrehajtani a 
fővárosi és pest-környéki deportálását. Ezért akartak felrendelni csendőrzászlóaljakat. Az ürügy a galántai zász-
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 1944. július elejére már csak a budapesti és a munkaszolgálatos zsidók maradtak Ma-

gyarországon. Az egyre romló hadi helyzet, a külföldi tiltakozáshullám és az auschwitzi tö-
megmészárlásokról szóló hírek (pl. Auschwitz-jegyzőkönyv) terjedésével Horthy július 6-án 
leállította a deportálásokat.  

A tiltás ellenére még ezután is történt néhány deportálás: 

 a Budapest körüli községekből július 8-án és 9-én, 
 július 19-én a kistarcsai táborból 1220 zsidó, 
 július 24-én a sárvári internálótáborból 1500 zsidót. 

Románia augusztus 23-i átállása okozta zűrzavart kihasználva Horthy menesztette a Sztójay-

kabinetet és Lakatos Géza vezérezredes vezetésével új kormányt nevezett ki.  

A kiugrása viszont októberben rosszul, szánalmasan alakult, a németek lemondatták, helyére 
Szálasi Ferenc, a nyilasok vezetője került. 

 A nyilas hatalomátvétel (1944. október 15.) idején a vidéki zsidóság már gyakorlatilag 
fel lett számolva. Az országban Budapesten kívül már csak a munkaszolgálatos századokban 

voltak zsidók. A fővárosban körülbelül 200 ezer, a munkaszolgálatos századokban körülbelül 
100 ezer zsidó várta rettegve, mit hoz a nyilas uralom. A Szálasi-kabinet a végsőkig elkötelez-

te Magyarországot a német szövetség és a háború folytatása mellett, így német kérésre 50 
ezer zsidót deportáltak. A maradék fővárosi zsidóságot gettóba zárták, további ezreket pedig 
kivégeztek. Budapesten körülbelül 8 ezer zsidót gyilkoltak meg, további mintegy 9 ezer zsidó 
a bombázás, az éhezés, a betegségek következtében halt meg vagy öngyilkos lett. 

Szálasi álma pedig egy „zsidómentes” Magyarország volt, azonban a növekvő munkaerőhi-

ány, másfelől a nemzetközi elismerésének igénye nagyban meghatározták Szálasi zsidópoliti-
káját. Sztójaynál mérsékeltebb deportálás következett, azonban még így is körülbelül 50 ezer 
munkaszolgálatos és fővárosi zsidó került deportálásra. A halálmenetek csökkenésében fon-

tos szerepet játszottak a semleges országok és a Vatikán éles hangú tiltakozó bírálatai is, ame-

lyekben felszólították Szálasit, hogy állítsa le a deportálásokat. 

Szálasi november 17-én „végleges” zsidóügyi tervet készített, melyben a Magyarországon 
tartózkodó zsidókat hat csoportba osztotta.  

1. Külföldi menlevéllel rendelkező zsidók. (Szabadon elhagyhatják az országot egy ha-

táridőn belül) 

                                                                                                                                                                                     

lóalj zászlószentelése volt. Ugyanakkor már néhány héttel korábban felrendelték a csendőröket, hogy megismer-

jék a fővárost és tudják, hogyan kell lezárni a várost és hatékonyan, gyorsan végrehajtani az akciót. Tehát nem 
puccsról volt szó, nem ezért rendelték fel a csendőröket, hanem azért, hogy a zsidókat deportálják…”  
Szakály Sándor történész az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében a 
Horthy-kori témacsoport vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettese: „… Elkép-

zelhetetlennek tartom, hogy a magyar királyi csendőrséget a kormányzó elleni puccsra fel lehetett volna használ-

ni. Egyébként a galántai úgynevezett "csendőrzászlóalj" nem csendőrökből állt. Sorozott legénységgel karhatal-

mi zászlóalj volt. Ezt a karhatalmi erőt valószínűsíthetően a budapesti zsidóság deportálásához kívánták felhasz-

nálni. Ha viszont Budapesten olyan suttogó propaganda terjedt, miszerint ezeket azért hozták, hogy a kormányzó 
ellen puccsoljanak, akkor biztos, hogy fellépnek velük szemben. Ha azt mondják, hogy a zsidók miatt, akkor ez 
nem biztos. Ezeket az erőket végül eltávolították Budapestről a testőrség parancsnoka, Lázár Károly vezérőrnagy 
(1944. szeptember 1-jétől altábornagy), illetve a sokat emlegetett Koszorús Ferenc vezérkari ezredes közremű-
ködésével…” 



Sajószentpéter szénbányászata 22. A zsidó népesség Sajószentpéteren 

47 

 2. A Németországnak kölcsönadandó zsidók. (Németországba kerülnek) 

 3. A Magyarországról való távozásukra váró zsidók –  

  a) kölcsönzsidók, akik még nem indultak útnak Németország felé;  

  b) nem szállítható idősek, betegek;  

  c) a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt álló gyerekek;  

  d) keresztény zsidók.  

 (Távozásukig gettóba zárva) 

4. Mentességgel rendelkező zsidók. (Nem kerülnek gettóba, de továbbra sem lehetnek a 
magyarokkal egyenlő állampolgárok.) 

5. Zsidó származású keresztény egyházi személyek. (Szabadon elhagyhatják az orszá-
got egy határidőn belül) 

6. Idegen állampolgárságú zsidók. (Szabadon elhagyhatják az országot egy határidőn 
belül) 

 A budapesti úgynevezett „csillagos házak” lakói közül október 20-tól a 16 és 60 év 
közötti férfiakat és a 16 és 40 év közötti nőket árokásó századokba szervezték. Az árokásók 
közül sokan meghaltak a nehéz munkakörülmények miatt, de gyakoriak voltak a kézigránátos 
és géppisztolyos kivégzések is. Edmund Veesenmayer 1944. október 28-án a következőképp 
számolt be, egy a német külügyminisztériumba küldött jelentésében:  

 „Birodalmi területre már elszállítva 430 ezer. Honvédségi zsidó munkaszolgálatban 
jelenleg kereken 150 ezer. Budapest területén kereken 200 ezer.” 

November 6-án elindultak a halálmenetek, melyek egy részét az árokásók, másik részét a csil-

lagos házakban lakók alkották. A fő koncentrációs központ a Nagybátony - Újlaki Téglagyár 
óbudai telepén volt. Itt egy pár napot töltöttek étlen-szomjan az időjárás viszontagságainak és 
a nyilasok kegyetlenkedésének kitett emberek, majd gyalog indították őket útnak a nyugati 
határszél irányába, Hegyeshalom felé. A halálmenetek során sokan haltak meg a fáradtság, az 
éhség és az őrök kegyetlenkedéséinek következtében. Az utolsó gyalogmenet december 11-én 
indult. A halálmenet végén a foglyokat kényszermunka várta, majd aki ezt is túlélte, azt va-

lamelyik birodalmi koncentrációs táborba szállították. 

 A semleges országok és a Vatikán elítélték a deportálásokat, felszólították Szálasit a 

halálmenetek leállítására. A hungarista Magyarország nemzetközi elfogadására áhítozó nem-

zetvezető számára sokat nyomott a latban a semlegesek véleménye. Ez tette lehetővé a védett-
ségi rendszer kialakulását és a semleges országok, valamint a Vatikán képviselőinek széles 
körű embermentő tevékenységét. A németek tiltakozása ellenére a nyilasok a budapesti zsidó-
ság gettósítását – azaz az országban tartását – kezdték el szervezni. Ahogy azonban december 
elején kiderült, hogy a semleges országok nem fogják elismerni Szálasi rendszerét és kormá-
nyát, a nyilas vezetés számára érdektelenné vált a helyzet fenntartása, a védett zsidók helyzete 
folyamatosan romlott, rendszeressé váltak a nyilas terrorakciók, gyilkosságok, Dunába lövé-
sek… 
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 Mindezekből egyértelmű, hogy a sajószentpéteri és környékbeli zsidó lakosság begyűj-

tése a miskolci csendőrkerületben 1944. június 5. – 10. között történt meg. Ennek voltak 

előzményei már Sajószentpéteren is, hiszen minden nagyobb településen kijelölték a gettók 
határait! 

A miskolci belvárosi gettót, rendőri felügyelettel kezdték el feltölteni, már május 11–20. kö-
zött.  

Miskolcon a Tatár utcai téglagyárba s a vele szomszédos helyiségekbe helyezték el és kon-

centrálták a vidéki, az edelényi, a szendrői, a sajószentpéteri, az ózdi, a mezőcsáti, a 
mezőkeresztesi és a mezőkövesdi gettók lakóit, valamint a miskolci járás izraelitáit, vagyis 
Borsod megye hozzávetőleg 6 360 főnyi zsidó népességét.59

 

A deportálások pedig 1944. június 11. – 14. között megtörténtek. 

 

A „végkifejlet”, a tragédiában, a sajószentpéteri holokauszt60
  

 

 Vezetéknév Keresztnév Leánykori név Házastárs keresztneve 
Megjegyzés 

(born → született) Oldal 

1 AUSLÄNDER Bernát 
  

born 1884 244 
2 AUSLÄNDER 

  
Bernát born 1888 244 

3 AUSLÄNDER Sándor 
  

born 1917 244 
4 AUSLÄNDER Aladár 

  
born 1920 244 

BENEDEK 
  

Dávid born 1896 244 
6 BERNÁT Sámuel 

  
born 1874 244 

7 BERNÁT 
  

Sámuel born 1868 244 
8 BIDERMAN Manó 

  
born 1891 244 

9 BIDERMAN 
  

Manó born 1909 244 
10 BIDERMAN Frigyes 

  
born 1929 244 

11 BIDERMAN Judit 
  

born 1943 244 
12 BRANDSPIEGEL Margit ZEICHMAN József born 1893 244 
13 BRANDSPIEGEL Erzsi ROSENFELD Zoltán born 1913 244 
14 BRANDSPIEGEL Ágnes 

  
born 1940 244 

15 BREUER Margit WEISZ Jenő born 1900 244 
16 BREUER Tibor 

  
born 1930 244 

17 BREUER István 
  

born 1934 244 
18 BLUMBERGER Sándor 

  
born 1887 244 

19 BLUMBERGER Andor 
  

born 1904 244 
20 BLUMBERGER Géza 

  
born 1902 244 

21 CZEISLER Márton 
  

born 1864 244 
22 CZEISLER 

  
Márton born 1870 244 

23 CZEISLER Jenő 
  

born 1893 244 
24 CZEISLER 

  
Jenő born 1907 244 

25 CZEISLER Gábor 
  

born 1932 244 
26 CZEISLER Zsuzsa 

  
born 1937 244 

27 CZEISLER György 
  

born 1941 244 
28 CITROM Julia KILIN Soma born 1873 244 
29 EDELMAN Dávid 

  
born 1888 245 

30 EDELMAN 
  

Dávid born 1892 245 
31 EDELMAN Piroska MOSKOVICS József born 1912 245 
32 EDELMAN Katalin 

  
born 1938 245 

33 EDELMAN Zsuzsánna 
  

born 1939 245 
34 CSONKA Rózsi 

  
born 1904 245 

35 FARKAS 
  

Izidor born 1883 245 
36 FARKAS Mór 

  
born 1916 245 

37 FEIG 
  

Sándor widow; born 1902 245 
38 FEIG Piroska 

  
born 1929 245 

39 FISCHER Ignác 
  

born 1895 245 
40 FISCHER Helén GUTLOHN Ignác born 1895 245 
41 FISCHER Margit 

  
born 1923 245 

42 FISCHER László 
  

born 1925 245 
43 FISCHER 

  
Sámuel widow; born 1868 245 

44 FIXLER Alter 
  

(metsző); born 1893 245 

                                                           
59

 Magyar Élet 1944. június 7,  
60

 List of Martyrs in Other Towns and Villages (cont.) Transcribed by Judy Petersen (Vértanúk listája más váro-

sokban és falvakban (folytatás) Átírta Judy Petersen 
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45 FIXLER Margit BEIHORN Alter born 1893 245 
46 FIXLER József 

  
born 1918 245 

47 FIXLER Ernő 
  

born 1922 245 
48 FLAM Ignác 

  
born 1869 245 

49 FLEISCHER Katalin MORVAI Sámuel born 1867 245 
50 FLESCH Aladár 

  
born 1889 245 

51 FLESCH Olga WEISZ Aladár born 1898 245 
52 FLESCH Katalin 

  
born 1928 245 

53 FOGEL Berta LENGYEL Ferenc widow; born 1897 245 
54 FOGEL Jenő 

  
born 1903 245 

55 FOGEL 
 

BLUM Jenő born 1906 245 
56 FOGEL György 

  
born 1936 245 

57 FOGEL Erzsébet MOGYORÓS József born 1900 245 
58 FOGEL Magda 

  
born 1934 245 

59 FOGEL Vera 
  

born 1936 245 
60 FOGEL Ilona 

  
born 1900 245 

61 FRANCK 
  

Jenő born 1903 245 
62 FRANCK Aranka 

  
born 1926 245 

63 FRANCK Edit 
  

born 1929 245 
64 FRANCK Olga 

  
born 1930 245 

65 FRANCK Zoltán 
  

born 1932 245 
66 FRANCK Magda 

  
born 1933 245 

67 FRANCK Ibolya 
  

born 1936 245 
68 FRANCK Dezső 

  
born 1942 245 

69 FRIED Jenő 
  

born 1909 245 
70 FRIED Ilona KRAUSZ Jenő born 1910 245 
71 FRIED Ernő 

  
born 1937 245 

72 FRIED Hedvig 
  

born 1940 245 
73 FRIED Judit 

  
born 1941 245 

74 FRIED Menyhért 
  

born 1942 245 
75 FRIED Zoltán 

  
born 1943 245 

76 FRIED József 
  

born 1903 245 
77 FRIED Golda MOSKOVICS József born 1906 245 
78 FRIED Katalin 

  
born 1920 245 

79 FRIED Hedvig 
  

born 1931 245 
80 FRIED Bernát 

  
born 1932 245 

81 FRIED Henrik 
  

born 1933 245 
82 FRIED Vera 

  
born 1934 245 

83 FRIED Lea 
  

born 1936 245 
84 FRIED Berta WEISZ Miklós widow; born 1896 245 
85 FRIED Anna 

  
born 1929 245 

86 FRIED Livia 
  

born 1932 245 
87 FRIED Zoltán 

  
born 1934 245 

88 FRIED Sándor 
  

born 1937 245 
89 FRIED Malvin GROSZMANN Mór born 1890 245 
90 FRIED Andor 

  
born 1930 245 

91 FRIEDMANN 
  

Adolf born 1872 245 
92 FRIEDMANN Adolf 

  
born 1898 245 

93 FRIEDMANN 
 

HALMOS Adolf born 1898 245 
94 FRIEDMANN Julia VOGEL Dezső born 1913 245 
95 FRIEDMANN László 

  
born 1942 245 

96 FRIEDMANN Kornélia GROSZMANN Zsigmond born 1899 245 
97 FRIEDMANN Miklós 

  
born 1931 245 

98 FRIEDMANN Eszter ROSENTHAL Lipót widow; born 1858 245 
99 FRISCHMAN Erzsébet HAVAS Zoltán born 1911 245 
100 FRISCHMAN Zsuzsa 

  
born 1935 245 

101 FRISCHMAN 
  

Izidor born 1910 245 
102 FRISCHMAN Tibor 

  
born 1936 245 

103 FRISCHMAN László 
  

born 1937 245 
104 FRISCHMAN Miksa 

  
born 1906 245 

105 FRISCHMAN Kornélia FRISCHMAN Miksa born 1910 245 
106 FRISCHMAN Ervin 

  
born 1933 245 

107 FRISCHMAN Hedvig 
  

born 1934 245 
108 FRISCHMAN Ágnes 

  
born 1936 245 

109 FRISCHMAN Judit 
  

born 1938 245 
110 FRISCHMAN Arnold 

  
born 1939 245 

111 FRISCHMAN Sámuel 
  

born 1880 245 
112 FRISCHMAN Pepi BAUMAN Sámuel born 1882 245 
113 FREIMAN 

  
László born 1910 245 

114 FREIMAN Erzsébet 
  

born 1936 245 
115 FREIMAN Katalin 

  
born 1938 245 

116 FREIMAN Zsuzsa 
  

born 1939 245 
117 FÜLÖP Sándor 

  
born 1898 245 

118 FÜLÖP 
  

Sándor born 1906 246 
119 FÜLÖP Hedvig 

  
born 1929 246 

120 FÜLÖP Ágnes 
  

born 1930 246 
121 GERENDÁS Erzsi EDELMAN Ernő born 1916 246 
122 GERENDÁS János 

  
born 1940 246 

123 GERENDÁS Judit 
  

born 1942 246 
124 GERGELY Vilmos 

  
Dr. (physician); born 1889 246 

125 GERGELY Aranka KLEIN Vilmos Dr. (physician); born 1894 246 
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126 GLÜCK Netti GROSZMAN  Menyhért born 1874 246 

127 GLÜCK Béla 
  

born 1915 246 
128 GLÜCK Fábián 

  
born 1898 246 

129 GLÜCK Eszter LÖWINGER Fábián born 1899 246 
130 GLÜCK Sára 

  
born 1927 246 

131 GLÜCK Rózsi 
  

born 1929 246 
132 GLÜCK Edit 

  
born 1934 246 

133 GLÜCK Magda 
  

born 1936 246 
134 GLÜCK Margit 

  
born 1903 246 

135 GLÜCK Berta 
  

born 1899 246 
136 GLÜCK Vilma 

  
born 1902 246 

137 GOLDBERGER József 
  

born 1914 246 
138 GOLDBERGER Rózsi ROSENBERG József born 1913 246 
139 GOLDBERGER Veronika 

  
born 1943 246 

140 GOLDBERGER Helén FEKETE Farkas born 1908 246 
141 GOLDBERGER Erna 

  
born 1922 246 

142 GOLDBERGER Ignác 
  

born 1930 246 
143 GOLDBERGER Hajnal 

  
born 1931 246 

144 GOLDBERGER Jenő 
  

born 1933 246 
145 GOLDBERGER Rózsi 

  
born 1934 246 

146 GOLDBERGER Béla 
  

born 1938 246 
147 GOLDSMAN Ede 

  
born 1903 246 

148 GOLDSMAN Rózsi CITROM Ede born 1909 246 
149 GOLDSMAN Tibor 

  
born 1929 246 

150 GOLDSMAN 
  

Herman widow; born 1875 246 
151 GOLDSTEIN Imre 

  
born 1912 246 

152 GOLDSTEIN Chana LEITNER Imre born 1911 246 
153 GOLDSTEIN Sándor 

  
born 1936 246 

154 GOLDSTEIN Piroska 
  

born 1938 246 
155 GOLDSTEIN Aranka 

  
born 1940 246 

156 GOLDSTEIN Éva 
  

born 1941 246 
157 GOLDSTEIN Márton 

  
born 1943 246 

158 GOLDSTEIN Lajos 
  

born 1916 246 
159 GOLDSTEIN Erzsébet DAVIDOVICS Lajos born 1913 246 
160 GOLDSTEIN Edit 

  
born 1943 246 

161 GOLDSTEIN Márton 
  

born 1907 246 
162 GOLDSTEIN 

  
Márton born 1904 246 

163 GOLDSTEIN Irén 
  

born 1922 246 
164 GOLDSTEIN Edit 

  
born 1934 246 

165 GOLDSTEIN Jolán 
  

born 1936 246 
166 GOLDSTEIN Judit 

  
born 1938 246 

167 GOLDSTEIN Adél 
  

born 1940 246 
168 GOLDSTEIN Zoltán 

  
born 1943 246 

169 GOLDSTEIN Vilmos 
  

born 1877 246 
170 GOLDSTEIN 

  
Vilmos born 1898 246 

171 GOLDSTEIN Miklós 
  

born 1927 246 
172 GOTTESMAN Ernő 

  
born 1908 246 

173 GOTESMAN Irén ZIMMERMAN Ernő born 1914 246 
174 GOTTESMAN Edit 

  
born 1937 246 

175 GOTTESMAN Tibor 
  

born 1940 246 
176 GOTTESMAN Imre 

  
born 1942 246 

177 GROSZ Sándor 
  

born 1874 246 
178 GROSZ Erzsébet GLÜCK Sándor born 1912 246 
179 GROSZ Imre 

  
born 1940 246 

180 GROSZMAN Elemér 
  

born 1907 246 
181 GROSZMAN György 

  
born 1937 246 

182 GROSZMAN 
  

Dávid widow, born 1868 246 
183 GROSZMAN Jenő 

  
born 1886 246 

184 GROSZMAN Dezső 
  

born 1904 246 
185 GROSZMAN Erzsébet DÁVIDOVICS Dezső born 1905 246 
186 GROSZMAN József 

  
born 1935 246 

187 GROSZMAN Klári 
  

born 1941 246 
188 GROSZMAN Betti SCHÄFFER József born 1864 246 
189 GROSZMAN Erzsi FLEISCHER József born 1907 246 
190 GROSZMAN Valéria 

  
born 1935 246 

191 GROSZMAN László 
  

born 1937 246 
192 GROSZMAN Lajos 

  
born 1881 246 

193 GROSZMAN Rózsi SCHWARZ Lajos born 1892 246 
194 GROSZMAN Edit 

  
born 1929 246 

195 GRÜNBAUM Eszter FOGEL Jenő widow; born 1902 246 
196 GRÜNFELD 

  
Dávid born 1896 246 

197 GRÜNFELD Edit 
  

born 1930 246 
198 GRÜNFELD Bernát 

  
born 1936 246 

199 GUTLOHN 
  

Ármin widow; born 1852 246 
200 GUTLOHN 

  
Mór widow; born 1876 246 

201 GRÜNFELD Henrik 
  

chief Rabbi; born 1887 246 
202 GRÜNFELD Rebeka FRIED Henrik born 1887 246 
203 GRÜNFELD Sámuel 

  
born 1861 246 

204 HARTMAN József 
  

born 1866 247 
205 HARTMAN 

 
KORACH József born 1876 247 

206 HARTMAN René 
  

born 1902 247 
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207 HARTMAN Lenke 
  

born 1906 247 
208 HARTMAN Erzsébet 

  
born 1910 247 

209 HARTMAN 
  

Sándor born 1897 247 
210 HARTMAN 

  
Sándor born 1897 247 

211 HAVAS István 
  

born 1916 247 
212 HAVAS Izsó 

  
Dr. (attorney); born 1876 247 

213 HAVAS 
  

Izsó Dr. (attorney); born 1886 247 
214 HERCZEG Ella 

  
born 1924 247 

215 HERCZEG Ignác 
   

247 
216 HERCZEG József 

   
247 

217 HERCZEG Ágnes 
   

247 
218 HOCHHEISER 

  
Bernát widow; born 1861 247 

219 HOCHHEISER Ilona 
  

born 1896 247 
220 HOCHHEISER Erzsébet 

  
born 1898 247 

221 HOFFMAN Ferenc 
  

born 1904 247 
222 HOFFMAN Margit MOGYORÓS Ferenc born 1903 247 
223 HOFFMAN János 

  
born 1932 247 

224 HOFFMAN György 
  

born 1936 247 
225 HOFFMAN István 

  
born 1939 247 

226 HOROVITZ Béla 
  

born 1911 247 
227 HOROVITZ Hanna HEIM Béla born 1912 247 
228 HOROVITZ Judit 

  
born 1939 247 

229 HOROVITZ Ernő 
  

born 1941 247 
230 HOROVITZ György 

  
born 1942 247 

231 HOROVITZ Sámuel 
  

born 1891 247 
232 HOROVITZ Róza STEINBERGER Sámuel born 1893 247 
233 HOROVITZ Zoltán 

  
born 1921 247 

234 HOROVITZ Edit 
  

born 1923 247 
235 HOROVITZ György 

  
born 1933 247 

236 HOROVITZ Magda 
  

born 1937 247 
237 JUNGREISZ Adolf 

  
born 1873 247 

238 JUNGREISZ 
  

Adolf born 1873 247 
239 JUNGREISZ Nándor 

  
born 1901 247 

240 JUNGREISZ Cecilia WEINSTOCK Nándor born 1902 247 
241 JUNGREISZ Aliz 

  
born 1929 247 

242 JUNGREISZ Ráchel 
  

born 1930 247 
243 JUNGREISZ Noémi 

  
born 1930 247 

244 JUNGREISZ Ágnes 
  

born 1933 247 
245 JUNGREISZ Mirjam 

  
born 1935 247 

246 JUNGREISZ Vilmos 
  

born 1937 247 
247 JUNGREISZ Éva 

  
born 1938 247 

248 JUNGREISZ Lajos 
  

born 1940 247 
249 JUNGREISZ Regina SCHÖNKOPF Sámuel born 1910 247 
250 JUNGREISZ Nándor 

  
born 1934 247 

251 JUNGREISZ Lea 
  

born 1935 247 
252 JUNGREISZ Judit 

  
born 1937 247 

253 JUNGREISZ Albert 
  

born 1939 247 
254 JUNGREISZ Jenő 

  
born 1941 247 

255 KEREKES Ármin 
  

born1865 247 
256 KEREKES 

  
Ármin born 1866 247 

257 KLEIN Árpád 
   

247 
258 KLEIN Dezső 

  
born 1882 247 

259 KLEIN Eszter ROSENBERG Dezső born 1888 247 
260 KLEIN Jolán 

  
born 1910 247 

261 KLEIN Berta FIXLER Béla born 1915 247 
262 KLEIN Róbert 

  
born 1938 247 

263 KLEIN Ibolya 
  

born 1940 247 
264 KLEIN Dezső 

  
born 1893 247 

265 KLEIN Piroska KRAUSZ Dezső born 1903 247 
266 KLEIN Matild 

  
born 1927 247 

267 KLEIN Emma 
  

born 1933 247 
268 KLEIN Imre 

  
born 1935 247 

269 KLEIN Szerén WEISZ Fábián born 1898 247 
270 KLEIN Endre 

  
born 1929 247 

271 KLEIN 
  

Herman widow; born 1870 247 
272 KLEIN 

  
Ignác widow; born 1882 247 

273 KLEIN József 
  

born 1896 247 
274 KLEIN 

  
József born 1897 247 

275 KLEIN Irén 
  

born 1933 247 
276 KLEIN Tibor 

  
born 1936 247 

277 KLEIN Rezsin KLEIN Sámuel widow; born 1876 247 
278 KLEIN Sándor 

  
born 1922 247 

279 KLEIN Béla 
  

born 1930 247 
280 KLEIN Vilmos 

  
born 1894 247 

281 KLEIN 
  

Vilmos born 1895 247 
282 KLEIN Klára 

  
born 1922 247 

283 KOHN 
  

Albert born 1915 247 
284 KOHN Irén 

  
born 1941 247 

285 KOHN 
  

Bernát widow; born 1883 247 
286 KOHN 

  
Miksa widow; born 1867 247 

287 KOHN Lipót 
  

born 1874 247 
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288 KOTH 
  

Zsigmond widow; born 1877 247 

289 KRAKOVICS Etel 
  

born 1899 247 
290 KÖNIGSTEIN 

  
Adolf widow; born 1860 247 

291 KÖNIGSTEIN Menyhért 
  

born 1894 247 
292 KÖNIGSTEIN 

  
Menyhért born 1904 247 

293 KÖNIGSTEIN Tamás 
  

born 1934 247 
294 KRAUSZ Dezső 

  
born 1904 247 

295 KRAUSZ Ilona JUNGREISZ Dezső born 1906 247 
296 KRAUSZ Vera 

  
born 1932 247 

297 KRAUSZ Rifka 
  

born 1894 247 
298 KRAUSZ Rézl 

  
born 1938 247 

299 KRAUSZ Margit 
  

born 1912 248 
300 KRAUSZ Ignác 

  
born 1924 248 

301 KRAUSZ Rózsi 
  

born 1920 248 
302 KRAUSZ Alice 

  
born 1923 248 

303 KRAUSZ 
  

Mór widow; born 1880 248 
304 KRAUSZ Sámuel 

  
born 1898 248 

305 KRAUSZ 
  

Sámuel born 1898 248 
306 KRAUSZ Ignác 

  
born 1926 248 

307 KRAUSZ József 
  

born 1930 248 
308 KRAUSZ Lea 

  
born 1931 248 

309 KRAUSZ Leó 
  

born 1931 248 
310 KRAUSZ Éva 

  
born 1937 248 

311 KRAUSZ Vilmos 
  

born 1868 248 
312 KRAUSZ 

  
Vilmos born 1879 248 

313 KRAUSZ Mór 
  

born 1914 248 
314 LANDSBERGER Herman 

  
born 1874 248 

315 LANDSBERGER 
  

Herman born 1871 248 
316 LAX Dezső 

  
born 1899 248 

317 LAX 
  

Dezső born 1898 248 
318 LÁZÁR Arnold 

  
born 1912 248 

319 LÁZÁR 
  

Arnold born 1911 248 
320 LÁZÁR Vilmos 

  
born 1938 248 

321 LÁZÁR Sándor 
  

born 1939 248 
322 LÁZÁR Emil 

  
born 1941 248 

323 LEFKOVICS Izidor 
  

born 1889 248 
324 LEFKOVICS Malvin REINITZ Izidor born 1889 248 
325 LEFKOVICS Miklós 

  
born 1888 248 

326 LEFKOVICS 
  

Miklós born 1899 248 
327 LEFKOVICS József 

  
born 1914 248 

328 LEFKOVICS Irén 
  

born 1922 248 
329 LEFKOVICS Edit 

  
born 1925 248 

330 LEFKOVICS Éva 
  

born 1934 248 
331 LEFKOVICS Zoltán 

  
born 1936 248 

332 LEFKOVICS Imre 
  

born 1937 248 
333 MÁRKUSZ Etel GOLDMAN Dezső born 1908 248 
334 MÁRKUSZ Katalin 

  
born 1941 248 

335 MEISLER Ignác 
  

born 1883 248 
336 MEISLER Mária FISCHER Ignác born 1833 (1883?) 248 
337 MEZŐ Emil 

  
born 1894 248 

338 MEZŐ Róza HOCHHÄUSER Emil born 1892 248 
339 MOGYORÓS Szerén SCHWARZ Simon widow; born 1878 248 
340 MOGYORÓS Emma MÜLLER Lajos born 1908 248 
341 MOGYORÓS Judit 

  
born 1936 248 

342 MOGYORÓS Zsuzsa 
  

born 1938 248 
343 MOGYORÓS Vilma 

  
born 1902 248 

344 MOLNÁR Magda 
  

born 1918 248 
345 MORGENSTERN Etel BRAUN Nándor widow; born 1884 248 
346 MORGENSTERN Fani KRAUSZ Sándor born 1911 248 
347 MORGENSTERN Nándor 

  
born 1942 248 

348 MORGENSTERN Lajos 
  

born 1915 248 
349 MOSKOVICS Adolf 

  
born 1874 248 

350 MOSKOVICS 
  

Adolf born 1894 248 
351 MOSKOVICS József 

  
born 1906 248 

352 MOSKOVICS Erzsébet 
  

born 1914 248 
353 MOSKOVICS Zoltán 

  
born 1918 248 

354 MOSKOVICS Hajnal 
  

born 1928 248 
355 MOSKOVICS 

  
Ármin born 1914 248 

356 MOSKOVICS 
  

Jenő born 1908 248 
357 MOSKOVICS Herbert 

  
born 1930 248 

358 MOSKOVICS Edit 
  

born 1932 248 
359 MOSKOVICS József 

  
born 1942 248 

360 MOSKOVICS Aranka WEINGARTEN Zsigmond born 1900 248 
361 MOSKOVICS Aliz 

  
born 1932 248 

362 MOSKOVICS Miklós 
  

born 1935 248 
363 MOSKOVICS Endre 

  
born 1937 248 

364 MOSKOVICS Erika 
  

born 1939 248 
365 MOSKOVICS Éva 

  
born 1934 248 

366 MÜLLER Jolán NEUMAN Gyula widow; born 1880 248 
367 NADLER 

  
Izidor born 1911 248 

368 NADLER Zoltán 
  

born 1937 248 
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369 NADLER Éva 
  

born 1942 248 
370 NEUMAN Adolf 

  
born 1906 248 

371 NEUMAN Erzsébet KOHN Adolf born 1910 248 
372 NEUMAN György 

  
born 1934 248 

373 PLANER Simon 
  

born 1892 248 
374 PLANER Chana KRAKOVICS Simon born 1893 248 
375 PLANER Sándor 

  
born 1931 248 

376 PLANER Edit 
  

born 1934 248 
377 PLANER Jenő 

  
born 1936 248 

378 PRINCZ Ignác 
  

born 1855 248 
379 PRINCZ Aranka UNGÁR Mór born 1875 248 
380 PRINCZ Ilonka KÓTH Sándor born 1910 248 
381 PRINCZ Sándor 

  
born 1931 248 

382 REICH 
  

Sámuel born 1885 248 
383 REICH Sándor 

  
born 1928 248 

384 REINITZ Árpád 
  

born 1934 248 
385 REINITZ Sándor 

  
born 1894 248 

386 REINITZ Blanka DRUCKER Sándor born 1912 248 
387 REINITZ György 

  
born 1937 248 

388 REINITZ Erika 
  

born 1941 248 
389 REINITZ Sándor 

  
born 1894 249 

390 REINITZ 
  

Sándor born 1894 249 
391 REINITZ Vilmos 

  
born 1927 249 

392 REINITZ Magda 
  

born 1928 249 
393 ROSENBERGER Matild ROSNER Jakab widow; born 1874 249 
394 REINITZ Adolf 

  
born 1930 249 

395 ROSENBERG Jenő 
  

born 1912 249 
396 ROSENBERG  

  
Jenő born 1906 249 

397 ROSENBERG Vera 
  

born 1939 249 
398 ROSENBERG Edit 

  
born 1942 249 

399 ROSENBERG Piroska 
  

born 1943 249 
400 ROSENBLÜH 

  
Márton widow; born 1871 249 

401 ROSENBLÜH Dávid 
  

born 1870 249 
402 ROSENBLÜH Katalin KOHN Dávid born 1870 249 
403 ROSENBLÜH Rózsi 

  
born 1903 249 

404 ROSENBLÜH Margit 
  

born 1905 249 
405 ROSENBLÜH Margit KLEIN Sándor born 1913 249 
406 ROSENBLÜH Klára 

  
born 1944 249 

407 ROSENTHAL Záli WEIDENFELD Adolf born 1871 249 
408 ROSENTHAL Jenő 

  
born 1883 249 

409 ROSENTHAL 
  

Jenő born 1885 249 
410 ROSENFELD Jenő 

  
born 1862 249 

411 ROSENFELD 
  

Miksa born 1875 249 
412 ROSENFELD Borbála MOGYORÓS Mór born 1904 249 
413 ROSENFELD Vera 

  
born 1930 249 

414 ROSENFELD György 
  

born 1935 249 
415 ROSENFELD Pál 

  
born 1939 249 

416 ROTH Ármin 
  

born 1893 249 
417 ROTH Sándor 

  
Dr.; Chief Rabbi  249 

418 ROTH Fani MORGENSTERN Sándor Dr.; born 1909 249 
419 ROTH Éva 

   
249 

420 ROTTENSTEIN Dávid 
  

born 1908 249 
421 ROTTENSTEIN Frida STEINBERGER Dávid born 1906 249 
422 ROTTENSTEIN Margit 

  
born 1933 249 

423 ROTTENSTEIN Miklós 
  

born 1934 249 
424 ROTTENSTEIN Judit 

  
born 1936 249 

425 ROTTENSTEIN Éva 
  

born 1939 249 
426 ROTTENSTEIN Adél 

  
born 1942 249 

427 SALAMON Róza SCHWARZ László born 1908 249 
428 SALAMON Ágota 

  
born 1943 249 

429 SALAMON Hermina STEINBERGER Mór born 1886 249 
430 SALAMON Olga 

  
born 1908 249 

431 CLAUSIUS Magda 
  

born 1936 249 
432 SALAMONOVITS Ilona KOHN Sándor born 1906 249 
433 SALAMONOVITS Katalin 

  
born 1933 249 

434 SALAMONOVITS Endre 
  

born 1936 249 
435 SALAMONOVITS István 

  
born 1942 249 

436 SICHERMAN Andor 
  

born 1901 249 
437 SICHERMAN Rózsi WEISZ Andor born 1905 249 
438 SICHERMAN Sándor 

  
born 1930 249 

439 SICHERMAN Artur 
  

born 1933 249 
440 SICHERMAN Rudolf 

  
born 1936 249 

441 SICHERMAN 
  

Salamon widow; born 1876 249 
442 SICHERMAN Sándor 

  
Dr. (attorney); born 1898 249 

443 SICHERMAN Irén HEIMLICH Sándor Dr. (attorney); born 1904 249 
444 SICHERMAN Endre 

  
born 1932 249 

445 SPIEGEL Ármin 
  

born 1890 249 
446 SPIEGEL 

  
Jónás widow 249 

447 SPIEGEL 
  

Jónás born 1889 249 
448 SPIEGEL Ilona FÜREDI Dezső born 1914 249 
449 SPIEGEL László 

  
born 1938 249 
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450 SPIEGEL Éva 
  

born 1940 249 

451 SPIEGEL István 
  

born 1942 249 
452 SPIEGEL Unknown 

  
born 1944 249 

453 SPIRER Manó 
  

born 1895 249 
454 SPIRER 

  
Manó born 1901 249 

455 SPIRER Judit 
  

born 1929 249 
456 SPIRER Ervin 

  
born 1930 249 

457 SPIRER Zoltán 
  

born 1931 249 
458 SPIRER Márta 

  
born 1933 249 

459 SPIRER Erzsébet 
  

born 1934 249 
460 SPIRER Éva 

  
born 1939 249 

461 SPITZER Eszter FISCHER Lajos born 1878 249 
462 STARK Adolf 

  
born 1874 249 

463 STARK Sarolta 
  

born 1932 249 
464 STEIN Vilma 

  
born 1880 249 

465 STEIN 
  

Márton widow; born 1873 249 
466 STEIN Alice 

  
born 1895 249 

467 STEIN Mária 
  

born 1901 249 
468 STEIN Artur 

  
born 1892 249 

469 STEIN Miklós 
  

born 1896 249 
470 STEINBERGER Ferenc 

  
born 1903 249 

471 STEINBERGER Eszter GINCLER Ferenc born 1908 249 
472 STEINBERGER Gyöngyi 

  
born 1936 249 

473 STEINBERGER József 
  

born 1932 249 
474 STEINBERGER Sándor 

  
born 1934 249 

475 STEINBERGER Lili 
  

born 1935 249 
476 STEINBERGER Herman 

  
born 1937 249 

477 STEINBERGER Jenő 
  

born 1941 249 
478 STEINBERGER Noé 

  
born 1879 250 

479 STEINBERGER 
  

Noé born 1880 250 
480 STEINBERGER Gizella 

  
born 1912 250 

481 STEINBERGER József 
  

born 1909 250 
482 STEINBERGER Jenő 

  
born 1882 250 

483 SCHWARZ Dávid 
  

born 1891 250 
484 SCHWARZ Aranka FRIEDMAN Dávid born 1905 250 
485 SCHWARZ Pál 

  
born 1933 250 

486 SCHWARZ Ernő 
  

born 1901 250 
487 SCHWARZ József 

  
born 1905 250 

488 SCHWARZ Miksa 
  

born 1895 250 
489 SCHWARZ Szerén FLEISCHMAN Hugó widow; born 1918 250 
490 SCHWARZ Hugó 

  
born 1918 250 

491 SCHWARZ Judit 
  

born 1932 250 
492 SCHWARZ Lipót 

  
born 1875 250 

493 SCHWARZ Béla 
  

born 1930 250 
494 SCHWARZ Julia WEISZ Menyhért born 1902 250 
495 SCHWARZ Ignác 

  
born 1932 250 

496 SCHWARZ Ernő 
  

born 1934 250 
497 SCHWARZ Endre 

  
born 1936 250 

498 SZABADOS József 
  

born 1885 250 
499 SZABADOS Rezsin KRAUSZMAN József born 1892 250 
500 SZABADOS Viola 

  
born 1927 250 

501 ROSENZWEIG 
  

Dániel widow 250 
502 KRAUSZMAN Ilona 

  
born 1895 250 

503 SZEGŐ Béla 
  

born 1887 250 
504 SZEGŐ Erzsi ROSENBLÜH Béla born 1904 250 
505 TREBICS Sámuel 

  
born 1882 250 

506 TREBICS 
  

Sámuel born 1884 250 
507 TREBICS Márton 

  
born 1919 250 

508 TREBICS Irén 
  

born 1911 250 
509 TREBICS Vilmos 

  
born 1922 250 

510 TREBICS Etel 
  

born 1921 250 
511 WALDMAN 

  
Béla born 1900 250 

512 WALDMAN Ilonka GROSZMAN Jenő widow; born 1882 250 
513 WALDMAN József 

  
born 1881 250 

514 WALDMAN Szerén LÖWINGER József born 1885 250 
515 WALDMAN Imre 

  
born 1909 250 

516 WEIDENFELD Ignác 
  

born 1865 250 
517 WEIDENFELD Károly 

  
born 1883 250 

518 WEIDENFELD Margit KÖNIGSTEIN Károly born 1884 250 
519 WEIDENFELD László 

  
born 1919 250 

520 WEINBERGER Lajos 
  

born 1898 250 
521 WEINBERGER Sári FOGEL Lajos born 1901 250 
522 WEINBERGER Imre 

  
born 1929 250 

523 WEINBERGER Aliz 
  

born 1935 250 
524 WEINBERGER Miklós 

  
born 1898 250 

525 WEINBERGER 
  

Miklós born 1899 250 
526 WEINBERGER Sándor 

  
born 1930 250 

527 WEINBERGER Imre 
  

born 1934 250 
528 WEINSTOCK Edit GROSZ  Rudolf born 1909 250 
529 WEINSTOCK Albert 

  
born 1935 250 

530 WEINSTOCK Béla 
  

born 1937 250 
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531 WEINSTOCK Vera 
  

born 1941 250 
532 WEINSTOCK Ágnes 

  
born 1943 250 

533 FRIED Berta WEISZ Miklós born 1896 250 
534 KLEIN 

  
Fábián born 1909 250 

535 WEISZ Margit HALMOS István 
 

250 
536 WEISZ Lina ZIMMERMAN Ferenc born 1877 250 
537 WEISZ Lipót 

  
born 1900 250 

538 WEISZ Jolán GLÜCK Lipót born 1900 250 
539 WEISZ Sándor 

  
born 1930 250 

540 WEISZ Jenő 
  

born 1934 250 
541 WEISZ Edit 

  
born 1936 250 

542 WEISZ Vera 
  

born 1936 250 
543 WEISZ Miklós 

  
born 1903 250 

544 WEISZ Margit MUNK Miklós born 1909 250 
545 WEISZ László 

  
born 1936 250 

546 WEISZ Tibor 
  

born 1938 250 
547 WEISZ 

  
Sámuel widow; born 1872 250 

548 WEISZBERG Ödön 
  

born 1907 250 
549 WEISZBERG Margit SPITZER Ödön born 1914 250 
550 WEISZBERG Mária 

  
born 1944 250 

551 WIESNER 
  

Béla born 1901 250 
552 WIESNER Róbert 

  
born 1930 250 

553 WIESNER Hedvig 
  

born 1932 250 
554 WIESNER Aurél 

  
born 1934 250 

555 WIESNER Noémi 
  

born 1937 250 
556 WISNYIK Erzsi WIESNER Dezső born 1902 250 
557 WISNYIK Vilmos 

  
born 1929 250 

558 WISNYIK Ágnes 
  

born 1930 250 
559 WIESNER Éva 

  
born 1931 250 

560 WISNYIK Zoltán 
  

born 1937 250 
561 ZÜZSMAN Klára MOGYORÓS Jenő born 1908 250 
562 ZÜZSMAN Ágnes 

  
born 1939 250 

563 GROSZMANN Hermina 
   

250 
564 BREUER Jenő 

   
250 

 

A közérdekű munkaszolgálatra61
 (KMUSZ) behívott és ott szolgálatot teljesítőkre vonatkozó-

an eddig még nem találtam túl sok adatot. Az ilyen szolgálatra behívott férfiak, – szemben a 

közvélekedéssel, – sokkal nagyobb biztonságban voltak és a túlélésük is sokkal nagyobb, mint 
a többi zsidó polgáré! 

Név: Klein Fábián 

Szül. hely: Sajószentpéter  
Munkásszázad: 107/306  

Információforrás: POR  

 

Név: Kohn Miklós 

Szül. hely: Sajószentpéter  
Szül idő: 1907 

Tábor/Tartózkodási hely/Cím: Schachendorf / Csajta  

 

Név: Mogyorós Lajos 

Szül. hely: Sajószentpéter  
Munkásszázad: 120/VEP  

Információforrás: POR  
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 A munkaszolgálat a második világháború idején, Magyarországon kialakult és fennállt különleges katonai 
intézményrendszer volt. Néhány éve alatt többször változott és a nyilas uralom idején, a teljes összeomlással 
együtt szűnt meg. Különlegessége abból állt, hogy bár a honvédség kötelékében és katonai alakulatokba szer-

vezve, de fegyver nélkül, kizárólag munkavégzéssel teljesített háborús szolgálat volt. Kezdetben csak az alkal-

matlannak nyilvánított fiatalok rövid, fegyver nélküli szolgálatát jelentette. Később érvényét az idősebb generá-
ciókra is kiterjesztették, sokszor büntetés, alkalmatlanság, politikai megbízhatatlanság alapján választották ki 
erre az embereket. A fokozódó zsidóellenesség és a háborús körülmények közepette egész rendszerré szélesedett. 
Katonai szerepe mellett a nemzeti kisebbségek, egyes felekezetek és különösen a zsidóság kirekesztésének, meg-

alázásának, a politikai (baloldali) ellenfelekkel való leszámolásnak és gyakran a gátlástalan – olykor gyilkossá-
gokba torkolló – brutalitásnak is terepe lett. A gettósítások és a tömeges deportálások idején viszont sokak szá-
mára menedék volt és szerencsés esetben a túlélést is jelentette. 
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Név: Schwarcz Menyhért 
Szül. hely: Sajószentpéter  
Tábor/Tartózkodási hely/Cím: Kópháza  
Munkásszázad: 107/305  

Információforrás: POR  

 

Mindehhez még csak annyit, hogy 1944 őszén nagyjából 150 000 fő teljesített munkaszolgá-
latot. 

  

 Amennyiben azt hihetnénk, hogy az ilyen jellegű konfliktusoknak a II. világháború 

befejezésével vége lett, nagyot tévedünk! 

Az országban sok féle okból, sok helyen, újra és újra indukálódtak feszültségek, amik aztán 
tragikus történéseket is hoztak! 

 

 „ … A deportálás, illetve az 1946 eleji, a feketézéssel vádolt helyi izraeliták ellen irá-
nyuló erőszakos akciók nyomán a hitközség 1949-es létszáma a hozzá tartozó egyetlen hely-

séggel együtt 74 főre zsugorodott. Elnöke ekkor Jungreisz Sámuel, rabbija Krausz Jenő 
volt.”62

 

 

 
A sajószentpéteri zsidótemető 

                                                           
62

 Randolph L. Braham, A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, I. kötet. Park Könyvkiadó, Buda-

pest, 2010. 
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A háború után aztán következett a „számonkérés”. Itt is sajószentpéteri eseményeket 
idézünk. 

 

„ Népbíróság előtt a tömeggyilkosok 

Szeptember 17-én kezdi tárgyalni a miskolci Népbíróság a sajószentpétevi nyilas-

tömeggyilkos csoport ügyét. A hatalmas bűnper 10 vádlottja közül egy szökésben van, a többi 
bírái előtt felel tetteiért. Lukács János, Oszlányi József, Buczkó Balázs, Kiss Pál, Nagy Andor, 
Kovács János, Kozsup János, Konyha István és Remecz Lajos tömeggyilkosok 1944. novem-

ber-decemberben fegyveres tagjai voltak a sajószentpéteri nyilas-csoportnak, és mint ilyenek 
résztvettek a szökésben levő munkaszolgálatosok összeszedésében és kivégzésében. Parancs-

nokuk: Lukács János utasítására az összeszedett munkaszolgálatosokat bekísérték a 

nyilasházba, ott ,,kihallgatták” őket, ami főleg abból állt, hogy az esetleg náluk levő értékei-

ket elszedték, majd azonnal .»Ítéletet“ hoztak: a szerencsétleneket kikísérték a Sajó partjára, 
agyonlőtték őket, holttesteiket pedig a Sajóba dobták. 

Volt olyan munkaszolgálatos, aki nem halt meg azonnal a lövések következtében. Ezt a bestiá-
lis nyilasok fegyvereikkel addig ütötték, míg az ütések következtében veszítette életét. Sorsát 
azonban egyik som kerülhette el. 

A bíróság, elé kerülő 9 vádlott lelkiismeretét, az eddigi tanúvallomások szerint 20 gyilkosság 
terheli, de valószínű, hogy a főtárgyaláson újabb gyilkosságok elkövetése derül ki.”63
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 Szabad Magyarország, 1946. július-december (3. évfolyam, 145-296. szám)1946-09-13 / 205. szám 
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„ Verekedés a sajószentpéteri tömeggyilkosok népbírósági tárgyalásán 

Kedden délelőttre tűzte ki a miskolci népbíróság Lukács János és nyolc társa bűnügy-

ének tárgyalását, akik, mint fegyveres nyilas pártszolgálatosok 20 munkaszolgálatost Sajó-
szentpéteren kihurcoltak a Sajó partra és ott meggyilkolták őket. 

A mai tárgyalásra sok sajószentpéteri tanút idézett be a népbíróság. Ezeket több asszony is 

elkísérte. Százan és százan torlódtak össze a népbíróság folyosóján, Mikor a vádlottakat bekí-
sérték és a tárgyalásvezető felszólította a tanukat, hagyják el o termet, azok zajongani kezdtek 

és szimpátiatüntetést rendeztek a vádlottak mellett. Közben az egyik asszony szóváltásba keve-

redett velük, mire egy sajószentpéteri nő tettlegesen bántalmazta. Dulakodás és verekedés 
támadt, amelynek a rendőrség közbelépése vetett véget. A rendőrség szétoszlatta a tömeget, a 

tanukat elkülönítette és lezárt teremben folytatódott tovább a tárgyalás. 

Elsőnek Lukács Jánost hallgatta ki a bíróság, aki előzetes beismerő vallomásai ellenére ta-

gadta a gyilkosságok vádját. Kényszerre hivatkozott. 

A tárgyalás lapunk zártakor még tart.”64
 

 

Amikor ezeket az eseményeket vizsgáltuk, rábukkantunk egy olyan névre is, aki a 
„vészkorszakban” nagyon sokat tett a sajószentpéteri zsidók érdekében. Ő volt idősebb 

Martoncsik József, aki jegyzőként dolgozott a település közigazgatásában. 

Az ő, és a fia nevét egy miskolci, 1956. október végi esemény kapcsán találtuk meg, és ebből 
következően, természetesen rátaláltunk a fia büntetőügyére is… 

 

„… Martoncsik – szerencsétlenségére – kiválóan alkalmas volt a megtorlói prekon-

cepció igazolására: vele kívánták bizonyítani, hogy a tudatlan kétkezi munkásokat a levitézlett 
Horthy-rendszer képviselői bújtatták fel a szocialista rendszer ellen. Ő lett a tudatos ellenfor-

radalmár megtestesítője, amit perbefogói azzal is alátámasztani véltek, hogy az 1919-ben 

született Martoncsik, zászlósként évekig a légvédelmi tüzérségnél szolgált, ahonnan 1944 feb-

ruárjában átvezényelték a csendőrséghez. Vallomása szerint 1944 decemberében Csepelen 
vetették be őket, ahonnan megszökött. 

„Káros nézeteit” az ítélethozók szerint otthonról hozta, hiszen apja 1945 előtt jegyző 
volt. A legkevésbé sem érdekelte őket, hogy Martoncsik számos tanút tudott felsorakoztatni 
amellett, hogy ő és apja 1945 előtt ellenzékinek számított.  

„Érettségim után a sajószentpéteri községházán dolgoztam, közben a jogot végeztem. 
Német- és kormányellenes, valamint zsidóbarát voltom közismert, amiért feljelentés következ-

tében munkaszolgálatra a miskolci volt zsidó iskolába hívtak be, dacára annak, hogy a hon-

védséghez történt besorozásomról, karpaszomány viselésére jogosultságomról és tanulmánya-

im folytatása céljából bevonulás alóli mentességemről az igazolások a zsebemben voltak. 
Apám hosszú és megalázó utánjárására engedtek el, azzal, hogy a honvédséghez kell bevo-

nulnom.” 
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 Szabad Magyarország, 1946. július-december (3. évfolyam, 145-296. szám)1946-09-13 / 205. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 22. A zsidó népesség Sajószentpéteren 

59 

Családja több zsidónak segített, akiknek az ő közbenjárásukra sikerült túlélniük a holokausz-

tot. („Anyám az állandó zaklatás dacára, gúnyolódók sorfala között maga hordta az élelmet, 
ruhát és más szükségleti dolgokat a gettóba” – olvasható Martoncsik egyik folyamodványá-
ban.) 

Apját a megye főispánja az üldözöttek támogatásáért és a gettósítás szabotálásáért fel-

függesztette állásából, de „Sajószentpéter parasztságának megmozdulására, akik visszahelye-

zésének ügyében a legkülönbözőbb helyre tömegesen mentek, visszavették.” Apja demokrati-
kus nézeteit azzal is bizonyítani tudta, hogy a második világháborút követően igazolták édes-

apját, és a kommunista hatalomátvételig továbbra is a közösség által megbecsült és tisztelt 
jegyzőként dolgozhatott. (A kádári megtorló hatóságok szemében apa és fia éppen karakánsá-
ga, közmegbecsültsége miatt lehetett veszélyes.) 

A perbe fogott Martoncsik József [az ifjabb] a zsidóüldözések alatti emberséges maga-

tartását számos tanúval tudta igazolni. Több esetben vitt gettóba zárt személyeknek élelmi-

szercsomagot és cigarettát. Egyikük így nyilatkozott az apáról és a fiáról: „Martoncsik József 
nyugdíjas jegyző kb. 30 évig volt Sajószentpéteren jegyző, és jegyzősködése idején igen jó 
hatással volt a község lakosságára, különösen a zsidóságra, mert különösen üldöztetésük ide-

jén minden tőle telhetőt elkövetett, hogy szenvedéseiket enyhítse. Fia, akit gyermekkorától jól 
ismerek [] semmiféle jobboldali pártnak, vagy mozgalomnak tagja nem volt, senkit nem 
bántott, büntetve nem volt, sőt amikor a szigorú ellenőrzés miatt a deportált zsidókhoz már 
nagyon nehéz volt eljutni, ő egyenruhában élelmet és más életszükségleti cikkeket vitt a 
Jolsvára deportált Gergely (Grünwald) Vilmos, Szegő (Schwarz) Béla, Stein Artúr és Stein 
Miklós zsidóknak.” Martoncsik apja „minden tilalom dacára” felvette írnoknak a községhá-
zára a zsidó Sándor Antalt. „Akkor az ilyen üldözötteknek ez igen nagy segítség volt. Közben 
anyám Sándor Antalnéval igen jó barátságba került, és mindannyian igen megszerettük 
Sándoréka” – írja 1964-es kérvényében Martoncsik. Sándorék életüket köszönhették a két 
Martoncsiknak: a főszolgabíró nem volt hajlandó segíteni a házaspárnak a mentesség elinté-
zésében, a jegyző és az éppen szabadságon otthon tartózkodó fia azonban megtették. Ifjabb 
Martoncsik felhívta a csendőrkerületi parancsnokságot, apja pedig elintézte a formaságokat – 

a házaspárnak nem kellett gettóba mennie. 

A 22 szereplős perben Martoncsik volt a XII. rendű vádlott. Az ügyész szerint ő sokkal 
veszélyesebb, mint a többiek, akik „huligánok, felhasznált elemek”: ő azonban „valódi ellen-

forradalmár, aki magas szellemi képességekkel és képzettséggel rendelkezik”. „[Martoncsik] 
a konok és kitartó ellenforradalmár prototípusa. A népi hatalom elleni gyűlöletét évtizeden 
keresztül táplálja, nem vesz részt semmiféle termelő munkában, de az első adandó alkalommal 

a legnagyobb kegyetlenséggel támad a népi hatalom fenntartóira, az államrendőrség dolgo-

zóira. Lesben áll, s a kövezetre hulló Antal őrmestert rúgja és tapossa. [] A becsületesen 
valló és igazat elmondó tanút hamis tanúzással rágalmazza. Martoncsik József személyi tár-

sadalomveszélyességét (sic!) még inkább emeli, hogy a felszabadulás előtti csendőri beosz-

tásban magába szívott eszméit ilyen hosszú időn keresztül is megőrizte. Mindezek a körülmé-
nyek világosan mutatják, hogy Martoncsik József olthatatlan gyűlöletet táplál a népköztársa-

ság ellen, s így személyében mutatkozó társadalomveszélyesség maximális” – olvasható az 
1957. május 16-án kelt elsőfokú ítélet indoklásában. 
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A gyilkosságért elítélt Martoncsikot 1965. október 7-én az Elnöki Tanács kegyelméből helyez-

ték feltételesen szabadlábra.65
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 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 1956-OS INTÉZET ÉS ORAL HISTORY ARCHÍVUM 
Standeisky Éva: Elmismásolt antiszemitizmus, elhallgatott múlt. Az 1956-os miskolci lincselés 
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„ A vég benne volt már a kezdetben.”1
 

 

Mielőtt tovább haladnánk a háború utáni évekre, röviden szeretnénk szólni a Sajó-
szentpétert közvetlenül környező és érintő szénbányászatról is, röviden, vázlatosan. 

Ezek a bányák bizonyos értelemben egymást és a sajószentpéteri szénbányászatot is befolyá-
solták. Hatással voltak az itteni bányavasutak létrehozására is. 

Később majd – már ami megmaradt – 1945 után Sajószentpéterhez csatolódik és a Bükkaljai 

Bányaüzem különböző szervezeteiben folytatja a bányászkodást. 

 

 Sajószentpéter 

 

A MÁK Rt és itteni vállalata a Borsodi Szénbányák Rt azokat a szénterületeket szerezte 
meg, melyek számára nagyléptékű széntermelést tettek lehetőveé. 

Maradtak kisebb bányatelkek, kisebb szénmezők, amelyeket bányavállalkozók próbáltak 
meg lefejteni. 

 Ferenc Szénbánya Kft.  
Ezt a bányát az 1937. március 23-án kelt társasági szerződés hívta életre. A társaság a 
Harica patak jobb partján, az úgynevezett Vakur és Szénégető dűlőkben lévő terület 
szénjogát vásárolta meg. A vételi szerződést, amelyet a tagok – Röllinger Ernő, Kaller 
Sámuel, Nagy Ernő és Klein Sándor – kötöttek a terület birtokosaival, Dudra Ágoston-

nal és Gyenes Jánossal, 10 000 pengő értékben számították be az egyébként 29 000 

pengőnyi összeget kitevő törzstőkébe.  

 

Kataszteri térkép Sajószentpéter, Szénégető, Vakur…2
 

 

A társaság Hodobay Sándort választotta meg ügyvezető igazgatónak. A fennmaradt 
iratok tanúsága szerint nyitottak is egy bányát és el is kezdték a szén kitermelését, ám 

                                                           
1
 George Orwell 

2
 Habsburg Birodalom, Kataszteri térképek XIX. század 
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a kisvállalkozásokra annyira jellemző tőkehiány miatt nem tudták a művelést folytatni, 
s ezért a tagoknak 1939. június 9-én el kellett határozniuk a cég felszámolását. Ez 
1941 szeptemberére be is következett, és a céget törölték a nyilvántartásból. A kis bá-
nya termelésére nincs adat. 

 Gyenes János és Tsa.  
Erről a sajószentpéteri bányáról szinte semmi sem maradt fenn. Az előzőekben emlí-
tett Ferenc Szénbánya Kft esetében említettük, hogy a földtulajdonosok egyike Gyenes 

János volt. Csak gyanítható, hogy a „Tsa” talán Dudra Ágoston.  
Talán a Ferenc Szénbánya Kft előtt már, vagy utána próbálkozhattak a bányával? 

 

 Alacska 

 

 Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. 
1921-ben kezdődött a szénbányászat, ekkor indította meg a község területén, a Gyer-

tyános völgyben függőleges akna mélyítési munkálatait az Alacskai Kőszénbánya és 
Villamossági Rt. A társaság már 1919-ben elkezdte a szénkutató fúrásokat. 

A részvénytársaság egyik alapítója a híres feltaláló Kandó Kálmán, a Ganz akkori 

igazgatója volt. A község egész határára kiterjedő szénjogokat csak nehezen és hosz-

szas tárgyalások után tudták megszerezni, és csak úgy, hogy bizonyos berentei szénjo-

gokat át kellett engedniük a Berentei Kőszénbánya Vállalatnak. A bánya megnyitása 
és üzembe állítása után, még az 1920-as évek elején meglehetősen nagy beruházások-

ba kezdtek a szénszállítás megoldására: osztályozót, rakodót és iparvasutat építettek 
(függőleges akna és I. – III. lejtősakna). A szénbánya egyébként is az alacskai szén 
vegyipari célú felhasználására létesült. Erre hozta Imperiál Vegyészeti Gyár a berentei 

szénlepárló üzemét. A szénből lepárlás útján kátrányt, olajokat és egyéb lepárláskor 
keletkező vegyi anyagokat nyertek. 

Kandó Kálmán és még két tulajdonostárs korai halála után azonban a társaság addigi 
egységes akarata megbomlott, és bérbe adták a bányát az Imperiál Vegyészeti Gyár-

nak, amely a berentei rakodó közelében folytatta a szénlepárló üzemének működteté-
sét.3 

1930-ban a társaság újra saját kezelésbe vette a bányát és 1935-ig folytatta is a terme-

lést, majd ismét a tőkehiány kényszerítette a Kandó-örökösöket arra, hogy elfogadják a 
szénkartell kártérítési ajánlatát és véglegesen leállítsák a bányaüzemet. 

Időközben német vegyigyár4
 perbe fogta az Imperiált és az elhúzódó ügy tönkretette a 

borsodi szénlepárlást! 

Az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt. – adósságainak a rendezése céljából – 

934-ben eladta egy kisebb alacskai terület szénjogát annak a Sugár Istvánnak, akinek 

tulajdonában volt a Disznóshorváti Barnaszénbánya Rt. Sugár azonnal el is kezdte mé-
                                                           
3
 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál ügy” (Magyar Elektroni-

kus Könyvtár) https://mek.oszk.hu/14300/14388/ 
4
 A MÁV-hoz való olaj és kátrány beszállítási érdekeit sértette a németeknek az Imperiál Rt működése. Ezért 

kreáltak egy pert. Ezzel nem csak az Imperiált, hanem az alacskai szénbányát is tönkre tették. 

https://mek.oszk.hu/14300/14388/


Sajószentpéter szénbányászata 23. A környék szénbányái 

 

4 

lyítetni az István I. aknát, majd 1937-ben kis lejtősakna kihajtására is sor került. Ez a 
bánya is üzemben volt és termelt 1945 után is. 

1944-ben Zsurkay Zoltán is mélyített a község területén egy kutató függőleges-aknát. 
A szénbányászat államosítását követően az alacskai szénbányákat és területeiket a Sa-

jószentpéter III. aknához csatolták. Ez a bányaüzem 1973-ban fejezte be a termelését.  

 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt bányája, 1928 
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt  
függőkötélpálya6

 

 

                                                           
5
 A térképen az Imperiál Rt szénlepárlójához vezető kötélpálya is fel van tüntetve. (Moór Attila gyűjteménye) 

6
 Rónaföldi Zoltán gyűjteménye  
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Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt által, a Sajóra  
tervezett vízerőmű helyszíne7

 

 

 Itt dolgozik Kandó Kálmánék alkalmazásá-
ban egy jó ideig Szalai Béla gépészmérnök is, aki a 
sajószentpéteri szénbányászkodásnak később is egy 
jeles személyisége. 

 

 
 

Alacska, a Gyertyános-völgyi függőleges akna,  

1925. 11. 03. („Miklós Ödön” akna)
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Év Hely Téma, történés9 

1921  

Alacska 

Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt (Egyik alapító Kandó Kálmán, tulajdonostársak Delmár Tivadar, Miklós 
Ödön….) A Gyertyános völgyben függőleges akna építése.  

1921  Függőkötélpálya épült Berentére az Imperiál szénlepárlóhoz való szállításra.  

1921  Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt, iparvasút, osztályozó, rakodó építése, Sajószentpéter felé.  

1926  A Berentén felépített Imperiál szénlepárló teljes kapacitással működésbe lépett.  

                                                           
7
 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az Imperiál ügy (Magyar Elektronikus 

Könyvtár) https://mek.oszk.hu/14300/14388/ 
8
 257808187_4569951543048075_4636031605093641792_n alacska miklós ödön akna 19251103 nagy gábor 

képe 
9
 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei  

https://mek.oszk.hu/12200/12230/ 

https://mek.oszk.hu/14300/14388/
https://mek.oszk.hu/12200/12230/
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1931  
Kandó Kálmán halála után az örökösök és a társaság az Imperiál Vegyészeti Gyárral kénytelen egyezkedni, akiknek 
szénlepárló üzemük van Berentén.  

1933  
Az Imperiál Rt vegyészeti gyár elleni per és csődeljárás a Kandó féle alacskai társaság helyzetét is alapjaiban rendítette 
meg.  

1934 
Az István szénbányaművet (István I. lejtősakna) melyet az Északmagyarországi Kőszénbánya Rt. üzemeltette, megnyit-

ják. Sugár István a tulajdonosa. 

1935  Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt egy kisebb szénterületet elad Sugár Istvánnak, ahol az István I. akna létesül.  

1939 Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt bányája beszünteti a termelést. 

1942  
A MÁK Rt az 1924-ben elkezdett lejtősakna építését újra folytatja. (Erzsébet akna az akkori név, később Sajószentpéter 
III. akna lesz.)10  

1943  MÁK Rt az új Erzsébet aknától a sajószentpéteri rakodóig bányavasút épült, dízel-mozdony vontatással.  

1944  Az István szénbányaművet (István I. lejtősakna) melyet az Északmagyarországi Kőszénbánya Rt. üzemeltette, bezárják.  

1944  Zsurkay Zoltán is mélyített a község területén egy kutató függőleges-aknát.  

1946  
A szénbányászat államosítását követően az alacskai egyéb szénbányákat és területeiket Sajószentpéter III. aknához 
csatolták.  

1973  A szénbányászat befejezése.  

 

 

 Sajókápolna.  
A Sajókápolna határában levő bányák, mind Sajószentpéterhez tartoztak, a MÁK Rt és a 
Borsodi Szénbányák Rt bányái voltak. Ezek a korábbi Alfréd bánya mezőbővítései. 

 

 Sajólászlófalva 

 
Év Hely Téma, történés11 

1864  

Sajólászlófalva  

Szénbányászat megindulása. „Johann Martin Grube” bánya. Martin János.  
1866  A „Johann Martin Grube” bánya bezárása.  

1892  
Barnaszénbánya Lászlófalván , Borsod megye,3 bányamérték és 1 határköz (135,895 m2). Tulajdonosok Klein 
Lipót és Klein Zsigmond Miskolcon. Budapesti Bányakapitányság. Bányakalauz  

1922  A szüneteltetett Martin bányát a Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt újranyitja, Gyula-táró, Béni-táró, Zoltán-lejtakna.  

1923  
Gyula-tárótól 1,3 km bányavasúttal csatlakoztak a Sajókondói Kőszénbánya Kft. vasútjához. (Sajószentpéter-
Kondó Iparvasút)  

1926  
A Sajókondói Kőszénbánya Rt csődje miatt a bányavasút is időközben csődbe jutott, felszedték, anyagait értékesí-
tették. Ezért a Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt is tönkre-ment, mert nem maradt szállítási lehetősége.  

1926  
A MÁK és a Borsodi Szénbányák Rt szerezte meg a Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt szénjogait, akik az üzem 
fenntartása mellett beszüntették itt a termelést.  

1937  
A Sajóbábonyi Kőszénbánya Kft megszerezte a „Barna” nevű bányatelket. az Aszalós és a Sáfrányos dűlőkben. Itt 
aztán bányát nyitottak.  

1938  A Bükkaljai Lusztig és Grosz Kft (Lusztig László, Grosz Lajos) bányát nyitott.  

1939  
A Sajóvölgyi Erzsébet Kőszénbánya és Kereskedelmi Kft (Vitéz Árpád, Szűcs Miklós, Humenay László) az 
„Erzsébet” bányatelekre jogokat szerzett. Bánya nyílt, amely a háború alatt végig működött.  

1940  A Sajóbábonyi Kőszénbánya Kft bányája Palásthy Ágostonhoz került. Ekkor mélyítették a Duci lejtősaknát.  

1943 
Eperjesaljai Kőszénbánya Vállalat (Humenay László) üzemel. Ez a korábbi Sajóvölgyi Erzsébet Kőszénbánya és 
Kereskedelmi Kft, vagy egy önálló bánya? 

1944  A Bükkaljai Kőszénbánya Vállalat Kft (Lusztig és Grosz) bányája bezárt. 1944-ben még hadiüzemi besorolású.  
1944 A Sajóbábonyi Kőszénbánya Kft bányája hadiüzemi besorolásban van. 
1945  Újra nyitották a Béni tárót.  
1948  A Béni táró beomlasztása.  
1957  Külfejtés elindulása, a Kondó-Sajószentpéter kisvasútról leágazást építettek.  
1957  Sajólászlófalva I. külfejtés indítása.  
1959  Külfejtés megszűnt.  

 

 Sajókondó (Kondó) 

                                                           
10

 Akkor ez kataszterileg Sajószentpéter területe, csak sokkal később Alacska. 
11

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei  
https://mek.oszk.hu/12200/12230/ 

https://mek.oszk.hu/12200/12230/
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Év Hely Téma, történés 

1822 

Kondó, 
Harica  

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

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

1920 

Bolváry és Társa Kft, Sajókondói Kőszénbánya Rt. Jenő-táró, valamint Jenő, Balázs és Sarolta lejtősaknák üzembe 
állítása. Egyed András műszaki segédtiszt12 talán e bányához szerződik ekkor? 

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

1921 A Kondó – Sajószentpéter bányavasút építése elindul. 

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

1924 
Sajókondói Kőszénbánya Rt. Jenő, Balázs és Sarolta aknák csődeljárása. A Balázs akna folytatta csak, Bolváry 
Andor tulajdonában. A bányavasút építése is megszakadt! Általános szénkereslet csökkenés az ok. 

1925 Egyed András megalapítja a Balázsvölgyi Kőszénbányát, Kondón. 

1926 

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

járműveit értékesítették.  

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

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

1934 

Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya nyitása. (Waldmann József, Moskovics János, Auslander Bernát)  
A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési eljárást kezdeményez a Kondó-Sajószentpéter iparvasút újraé-
pítésére és újranyitására. (M. kir. Kereskedelem és Közlekedési Minisztérium) 

1935 

Egyed András, Balázs-völgyi bánya megnyitása.  
A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési okiratát egy évvel meghosszabbítják a Kondó-Sajószentpéter 
iparvasút újraépítésére és újranyitására. (M. kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi miniszter) 
A Kondó-Sajószentpéter bánya- és iparvasút újraépítésének előkészületei megtörténnek a térségi bányák valami-

lyen szintű összefogásában. 

1936 

Bolváry Tibor, dr. Sichermann Sándorral és Szalai Bélával megalakította a Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társa 
vállalatot, melyben Bolváry Tibor műszaki igazgató. A bányavasút ügyének felkarolása és valószínű átvétele a 
korábbi engedélyestől, a Szén és Kátrányipari Kft-től. 
Balázs II. bánya (Szén és Kátrányipari Kft) bezárása.  
A Kondó – Sajószentpéter külszíni bányavasút újjáépítése. Az engedélyeken már Ludnavölgyi Kőszénbánya Kft. 

1937 Az év során a Kondó-Sajószentpéter bánya- és iparvasút már üzemel. (Baleseti hírből következtetve!) 

1938 

Egyed András, Balázs-völgyi bánya megszűnése.  
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft (Rosinger András,13 Herczeg Jenő) lejtősakna mélyítése. Később ez a 
Harica lejtőskna, majd a területet összekapcsolták a Bolváryék, Éva (Cseres) aknájával. Így a megye egyik legna-

gyobb bányája jött létre.  
1940 Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), Babos dűlő, Sándor bányatelek  

1942 
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), a Sándor bányatelken nyitja a 
Sándor bányáját.  

1943 

Déry Attila, Palántvölgyi Kőszénbánya Kft. bányanyitás. (A sajószentpéteri üveggyár ellátására, amely MÁK 
érdekeltség volt).  
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann Sándor)  

Szén- és Kátrányipar Kft. bányája Miklós-táró üzemel 

Balázsvölgyi Kőszénbánya Vállalat (Szőke Gyula és Társa) üzemel 

1944 

Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft (Rósinger András, Bacsinszky Sándor) hadiüzemi besorolású. 
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Siehermann Sándor). 1944-ben 

hadiüzemi besorolású. 
Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya (Waldmann József, Moskovics János, Auslander Bernát) 1944-ben 

                                                           
12

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

kola elvégzése után Köjiecen, mint bányafelmérő működött, ezután a köteles katonai szolgálái át töltötte ki. Mint 
üzemi aknász a Salgótarjáni Rt. petrozsényi bányájában működ ott. 1910-ben a kincstár szolgálatába lépett 
ugyancsak Petrozsényban. 1920-bán a román megszállás következtében, mint műszaki segédtisztet nyugdíjazták. 
Ezután került Sajókondóra felelős üzemvezetőnek. 1922-ben bányatulajdonos lett 1925-ben alapította a 
Balázsvölgyi Kőszénbányát. 
13

 Más iratokon Rosinger Andor 
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hadiüzemi besorolású. 

1945 

Az Iparügyi Miniszter rendeletére felmérik az országban a bányákat. A sajószentpéteri - kondói térségben ezek 
közül a következőkről találtunk adatokat: 
1. Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft.(Kondó, Rosinger Andor, munkaszolgálatra vitték, Hamaridesz Mihály 
és Martos Mátyás vezette e közben a bányát. 8 tisztviselő, 200 munkás.) 
2. Kőszénbánya Sajólászlófalva (Hencidai Kőszénbánya bérlete Sajóbábony, Dr. Palásthy Ágoston, bérlő Hencidai 

Ignác. Csik Béla bányagondnok. 4 tisztviselő, 80 munkás) 
3. Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa. (Kondó, Bolváry Tibor, Szalai Béla, Dr. Sichermann Sándor. Bolváry 
Tibor katonai szolgálat, Dr Sichermann Sándor bujkál, Szalai Béla vezeti a bányát. 8 tisztviselő, 180 munkás.) 
4. Déry Attila Palántvölgyi Kőszénbányája (Kondó, üzemvezető Egyed András, 3 tisztviselő, 50 munkás.) 
5. Kőszénbánya Auszlender és Társa.(Kondó, a tulajdonosokat, mint zsidókat elhurcolták, Bányakapitánysági 
megbízott vezeti a bányát, 2 tisztviselő, 18 munkás) 
6. Bajainé és Társa, Kondó-Sajószentpéteri Iparvasút. (Dr. Bajai Ernőné Kabdebó Margit és Kabdebó István. 
Helybeli megbízott: Szalai Béla a Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa cég társtulajdonosa. 1 tisztviselő, 33 
munkás.)14 

Sajóvölgyi Kőszénbánya Rt, József bánya bezárása.  
Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft, Harica, Éva, Cseres aknák bezárnak.  
Sándor Kőszénbánya Vállalat, Auslander és Társai (Auslander Bernát, Klein Lipót), Sándor bányáját. Bakos lejtős-

aknának nevezik át.  
Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája. (Bolváry Tibor, Szalai Béla, Sieharmann Sándor). Ez időtől 
kezdve Szalai Béla a bánya vezetője.  

1946 Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társai bányája bezárt.  

1947 

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

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

1949 
Az iparvasút fejlesztése, nagyteljesítményű gőzmozdony és kocsik beszerzése történt meg. Egyidejűleg az iparvas-

út műhelyében – saját tervezésben és kivitelezésben – forgózsámolyos, lemezrugós személykocsikat gyártottak le. 

1949-53 
A Harica lejtősaknán át művelt szénmezőben réselési kísérletek indultak. GTK-3M, Sullivan, Korfmann, Szemán 
géptípusokkal dolgoztak.  

1949-55 Fejtési jövesztési kísérletek Donbass kombájnnal, fabiztosítású frontfejtésben. 

1950 Béke lejtősakna és légaknája üzembe állt. 

1951 A Kossuth tárót újranyitottak, 1957-ig tanbánya, majd lefejtették. 

1952-55 
Fejtési kísérletek, Gornyák, Sahtyor szovjet kombájnokkal, és magyar LTC (Lengyel – Török – Cserny) féle szén-

gyaluval.  

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

1957 

A Kossuth tárói bánya, mint tanbánya megszűnt. A tanbánya a Kakucsa bányába került.  
A kondói üzemkoncentráció elindult, Harica III. lejtősakna és a Béke akna teljes termelésének figyelembe vételé-
vel. Külszíni létesítmények építése. A Lyukó – Kondó, valamint a Kondó – Berente függőkötélpályák építésének 

kezdete.  

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

teret. 

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

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

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

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

ronikus Könyvtár) könyvben megtalálhatók. 
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Kondói bányászok  
1940. körül15

  

 

Kondói bánya, 1940. 
június 12. A képen bal  

oldalt Jakab Ferenc
16

  

 

 

 

 

 Berente 

 

 
Év Hely Téma, történés17 

1919  

Berente  

Berentei Kőszénbánya Vállalat megalakulása. (Waldmann-Princz tőkéscsoport)  

1919  
Szénbányászat megindulása. Berentei Kőszénbánya Vállalat, lejtősakna építése az Előhegyen, és normál nyomtávú 
iparvágány a Miskolc-Bánréve vasútra,.0,7 km hosszban.  

1921  Gazdasági Kőszénbánya Vállalat vette át az I. sz. lejtősaknát és a Baglyos-, illetve Sándor-tárókat is.  
1923  Az Imperiál Rt szénlepárló építését kezdte meg az alacskai szén felhasználására. A szén függőkötélpályán került ide.  
1923  Új táró kihajtása, ezután ez a bányászat súlypontja.  
1924  Arnót Vilmos helyi lakos üzemeltette az Árpád- és Újtárót.  
1925  A Berentei Kőszénbánya Vállalat első bányája kimerült.  
1926  Az Imperiál RT szénlepárlója üzembe állt.  

1927  
Berente-
Sajókazinc  

A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat irányítását Schwartz Sándor és Princz Mór vette át. A Berentei Kőszénbánya 
Vállalatot pedig Mánik Sándor és Waldmann József.  

1927  

Berente  

Berentei Kőszénbánya Vállalathoz Mánik Sándor is társult. Ezután a bányákat Mámik-bányáknak hívták!  
1927  Új lejtősakna nyitás a főtelepre.  
1929  Arnót Vilmos helyi lakos üzemeltette az Erzsébet-tárót (a későbbi Nagymál-tárót),  

1929  
Gazdasági Kőszénbánya Vállalat (Lapsánszky János) lejtősaknája, később Erzsébet Kőszénbánya Vállalat egyik 
üzeme.1946 után ezt Kötélaljai bányának hívták.  

1930  Szalay Barkóczy István bányái kinyitnak. II. lejtősakna, Kolostor (később Rákosi) lejtősakna.  
1932  Erzsébet Kőszénbánya Vállalat bányanyitása. (Arnót Vilmos) Az üzem vezetője Berzéthy Pál bányamérnök volt.  
1933  Az Imperiál Rt szénlepárlója per és csődeljárás miatt tönkrement.  

1936  
Szalay Barkóczy István egyik bányája bezár, (II. lejtősakna), ő Kurityánban folytatja a bányászatot.(Barátvölgyi 
Kőszénbánya Vállalat)  

1937  Bérköveteléses sztrájk, eredménnyel.  
1942  Arnót Vilmos helyi lakos eddig az időpontig üzemeltette az Árpád- és Újtárót.  
1944 Erzsébet Kőszénbánya Vállalat (Arnót Vilmos) 1944-ben hadiüzemi besorolású. 
1944 Berentei Kőszénbánya Vállalat (Mánik Sándor, Waldmann József) 1944-ben hadiüzemi besorolású. 
1945  Szalay Barkóczy István és Tsa. a Kolostor lejtősakna kezelését befejezte.  
1945  A Nagymál és a Mánik bányák összekötése.  

1946  
Berente - 

Sajókazinc  

A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat, és a Berentei Kőszénbánya Vállalat minden mű-ködő bányájával állami kezelésbe 
került. Miniszteri biztos Földes Lipót, kereskedelmi vezető Haás Károly.  

1947  

Berente  

Berentei Kőszénbánya Vállalat Sándor, és Baglyas bányái bezárnak.  
1947  Arnót Vilmos helyi lakos által üzemeltetett Erzsébet-táró (a későbbi Nagymál-táró), állami kezelésbe került.  
1948  A szénbányászati koncentráció itt is elindult, Baglyas táró és Berente bánya együttes szénvagyonára alapozva.  
1951  Elkezdődött a központi szénosztályozó és létesítményeinek építése.  

1954  
Elkészült a berentei központi szénosztályozó, amely az ide szállított szeneket több frakcióra szétválasztva (Darabostól 
a porszénig), a különféle tüzelésű berendezésekhez biztosította a szenet. A vasúton érkező szenet, öt vágányon, iker-

buktatók ürítették. Kiépült az Edelény – Berente függőkötélpálya is.  

1955  
A kötélpályának a tervtáró - berentei és a harica - berentei vonalai is megépültek. Ez a berentei Y állomáson futottak 

össze.  
1957  Elkészült a Borsodi Hőerőmű (200 MW), amely az itt bányászott szeneket (porszén) tüzelte el.  

                                                           
15

 12898359_10206174170133526_7077174203936340390_o kondó harica bányászok 1940 körül Kocsis Pál 
fényképe 
16

 Geregur Alexandra fényképe. 206889362_4596961060323509_2669159251203244796_n Geregur Alexandra 

(dédunoka) 19400612 kondó bánya Jakab Ferenc 
17

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei  
https://mek.oszk.hu/12200/12230/ 

https://mek.oszk.hu/12200/12230/
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1959  Berente bánya II. telepében Diesel mozdonyos szállítást vezettek be.  
1960  A borsodi szénbányák súlypontjába elkezdték építeni a Központi Bányagépjavítót és létesítményeit.  
1961  A kötélpályának elkészült a lyukó – haricai ága is.  
1961  Berente bánya tárójában is Diesel mozdonyos szállítást vezettek be.  

1962  

A MÁV Berentén felépítette a korszerű vontatási főnökségét. Ezáltal az ott üzembe helyezett 6 darab M44 diesel-
villamos mozdony vette át a Központi Szénosztályozó, és a Rendező pályaudvar kiszolgálását. Szükség esetén ezek a 
mozdonyok munkaszüneti napokon szenes irányvonatokat is továbbítottak nagy távolságokra, rendkívül gazdaságo-
san!  

1966  
A Központi Bányagépjavítót első üteme elkészült, üzemcsarnok, fürdő, irodák, üzem-tér. Később még hozzáépültek a 
villamos üzemegység épületei, a főraktár, járműjavító.  

1966  
A Központi Osztályozón befejeződött a rekonstrukció, térvilágítás, vágány hídmérlegek (3 darab), szalagmérlegek, 35 
kV-os energia ellátás.  

1967  Bánya rekonstrukció, üzemtér, műhelyek, fürdő, fatelep.  
1968  Berente Bányánál Schwarz-Wild biztosító berendezéses kísérlet.  

1969  
Berente Bányánál újabb Schwarz-Wild biztosító berendezéses kísérlet, KB-125Z maróhengerrel. Jövesztési problémák 
miatt nem volt eredményes.  

1970  Szénmosási kísérletek a Központi Osztályozón.  
1972  A Központi Osztályozóra befutó kötélpálya csillék ürítésének automatizálása.  
1973  A berentei bányaüzemnél MK-97 biztosítóberendezések alkalmazása. Nem vált be.  
1973  Az osztályozónál a közúton érkezett szén fogadására átrakót létesítettek.  

1973  
A bányagépjavítót és a szénosztályozót közös üzemegységbe vonták össze. (KOSZGÜ, Központi Osztályozó, Szállító 
és Gépjavító Üzem)  

1974  A KOSZGÜ-höz csatolták a farkaslyuki szállítási üzemegységet.  
1977  Szénbányászat megszűnése.  
1981  Elkezdődött a szénmosómű építése.  
1984  A szénmosómű üzembe állt. Az év végéig még két egység állt üzembe.  

 

 

Berente, Erzsébet bánya18
  

 

A berentei bányákat, Kismarton Zsolt tanulmánya alapján is érdemes áttekinteni.19
 

 

„ A berentei szénbányászatot az I. világháború befejezése után keletkező „szénéhség” 
hívta életre. 1919-ben nyílt meg az első bánya, a Berentei-lejtősakna ‒ Waldmann és Princz 
nevéhez fűződik ‒, ami az Elő-hegy északkeleti részén helyezkedett el. Egy sajószentpéteri cég, 
a BKV ‒ Berentei Kőszénbánya Vállalat (1918) – nyitotta meg. Ehhez normál nyomtávú vasút 
is kiépült 1921-ben. Amikor 1925-ben ez a bánya kimerült, már készen voltak a Baglyos- és 
Sándor-tárók, így a termelés itt folytatódott. (Mivel a vasút az 1928-as térképen is szerepel, 
így nagy valószínűséggel ennek a két bányának is a közelben kellett lennie egymáshoz.) Ezeket 

a bányákat 1924-ben nyitották meg. 1927-ben társul be Mánik Sándor, innentől kezdve 
Mánik-féle bányáknak nevezték őket. Ekkor mélyítettek egy lejtősaknát a bányákhoz Új-
lejtősakna néven. 
                                                           
18

 Filmhíradó, 1953. NAVA 
19

 Berente és környékének a szénbányászata. Barcikai Históriás, 2018. 03. 16. 
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A Berentei Kőszénbánya Vállalat 3500-3700 kalória fűtőértékű barnaszenet bányászott. 
(1940) 

1921-ben lépett a színre a sajókazinci Gazdasági Kőszénbánya Vállalat. Egymás közelében 
három bányát nyitottak: 1923-ban az Új-tárót, 1924-ben az Árpád-tárót, majd 1929-ben az 

Erzsébet tárót a sajókazinci Nagy-Málban. (Már Berente területén lévő széntelepeket fejtet-

ték.) Ezekhez a bányákhoz is normál nyomközű vasútvonal épült ki. 1929-től kezdődően egy 
helyi lakos, Arnót Vilmos üzemeltette tovább az Erzsébet-bányát. 

A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat 3700 kalória fűtőértékű barnaszenet bányászott. (1940)  

1922-ben kezdték el építeni az Imperiál Rt. szénlepárló üzemét Berentén, az alacskai szén 
feldolgozására. Így ezekben az időkben az alacskai Gyertyános-völgyben lévő bánya és Be-

rente között függőkötélpálya épült a szénszállítás megkönnyítésének az érdekében. Az üzem és 
a kötélpálya 1923 és 1938 között létezett. A bányát 1935 júniusában bezárták, és vízzel el-

árasztották. (38) (A környékünkön ez volt az első függőakna!) 

1929-ben egy újabb bányanyitásra is sor került, megnyílt Lapsánszky János révén az I. lejtős-

akna. (1945 után Kötélaljai-lejtősaknának hívták.) Még a Gazdasági Kőszénbánya Vállalat-

hoz tartozott, majd 1932-től az Erzsébet Kőszénbánya Vállalathoz, amikor az egyik üzemévé 
vált. 

Az Arnót Vilmos berentei „Erzsébet” Szénbánya 3800-4000 kalória fűtőértékű barnaszenet 
bányászott. (1940) (38) 

1930-tól egy miskolci cég is színre lépett, kihajtották a Kolostor- és a II. lejtősaknákat. (Ké-
sőbb a Kolostor-aknát Rákosi-akna névre keresztelték át.) A II. lejtősakna 1936-ban kimerült. 

1942-ben bezárt az Új-táró és az Árpád-táró, 1945-ben pedig a Rákosi-akna. 

 

Az 1930-as állapotok szerinti bányaterületek (Térképalap: Moór Attila gyűjteménye) 

 

1.: Berentei-lejtősakna, Baglyos-táró, Sándor-táró és az Új-lejtősakna ‒ később erre a 
területre épült rá Berentebánya ‒ környéke és elhelyezkedése. (Hívjuk úgy őket, hogy 
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Elő-hegyi bányák.) Ezek a bányák a mostani BC Rt. V. kapujával voltak egy vonalban, 
a hegy alatt. 

2.: Új-táró, Kötélaljai-lejtősakna, Árpád-táró és az Erzsébet-táró (Nagymáli-táró) 

környéke és elhelyezkedése. (Ezek voltak a kötélaljai és a nagymáli tárók.) Ezek a 
mostani BC Rt. IV. kapujával voltak egy vonalban, tulajdonképpen még sajókazinci te-

rületen nyíltak meg a bányák bejáratai, ellenben a Berente alatti területeket fejtették. 
A BVK építésekor a bányák bejáratait felszámolták. 

3.: Kolostor-akna és a II. lejtősakna. Tulajdonképpen a bányabejáratok már alacskai 
területen voltak, ellenben a Berente alatti területeket fejtették. 

Itt egy pillanatra álljunk meg és tekintsük át az 1945-ig terjedő bányák lehetséges elhe-

lyezkedését, és azt is, hogy a II. világháború után mely bányák üzemeltek még. (Megjegy-

zendő, hogy a II. világháború ideje alatt a bányászat hosszabb-rövidebb ideig minden bá-
nyában állt!) 

    Berentei-lejtősakna: 1920 ‒ 1925. Az előhegy észak-keleti része. Kimerült a bánya. 

    Baglyos-táró: 1925 ‒. Az előző bánya közelében. Mánik-féle bánya. 

    Sándor-táró (Berente-táró): 1925 ‒. Az előző bánya közelében. Mánik-féle bánya. 

    Új-lejtősakna: 1927 ‒. Mánik-féle bánya az előzőekhez kapcsolódóan építették ki. 

Új-táró: 1923 ‒ 1942. A három bánya egymás mellett volt! (Főleg porszenet bányász-

tak itt.) 

    Árpád-táró: 1924 ‒ 1942. A három bánya egymás mellett volt! 

    Erzsébet-táró (Nagymáli-táró): 1929 ‒. A három bánya egymás mellett volt! 

    Kötélaljai-lejtősakna: 1929 ‒. Az Erzsébet-táróhoz közel kellett lennie! 

    Kolostor-lejtősakna (Rákosi-lejtősakna).20
: 1930 ‒ 1945. 

    II. lejtősakna: 1930 ‒ 1936. Kimerült a bánya. 

Az első hároméves terv során 1945-ben a Mánik-féle bányák megmaradt részét és az Erzsé-
bet-tárót – a föld alatt – összenyitották. (Ebből is látszik, hogy ez a – volt ‒ nyolc bánya egy 
hegy alatti területet fejtett!) A hároméves tervnek megfelelően a bányakoncentráció is befeje-

ződött, így 1947-ben bezárták az Új-lejtősaknát, 1948-ban pedig a Nagymáli-tárót és a Kötél-

aljai-lejtősaknát is. 

1948-ban a Baglyos-táró és a Berente-táró szénvagyonára alapozva jött létre Berentebánya. 
A teljes területet magában foglalva fejtették innentől kezdve a szenet. 

Tehát 1948 az az év, amikor Berentebánya megszületéséről beszélhetünk. Nézzük ennek az 
időpontnak a bányáit! 

    Baglyos-táró: 1925‒1948 ‒ Berentebánya alapját képezi. 

    Sándor-táró – Berente-táró – Berentebánya: 1925 ‒ 

                                                           
20

 A helyi, „Rákos” elnevezésű területen. 
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    Új-lejtősakna: 1927‒ 1947 

    Nagymáli-táró: 1929 ‒ 1948 

    Kötélaljai-lejtősakna: 1929 ‒ 1948 

Berentebánya kialakításának két oka volt. Az egyik, hogy nagyon jó minőségű széntelepek 
voltak a területen, a másik, hogy nagyon közel volt a tervezett berentei Szénosztályozóműhöz, 
ami a szén feldolgozását elvégezte. (Hatalmas területeket fejtettek ki a bányában, teljes kiter-

jedésében elérte a sajókazinci és alacskai bányákat, így tulajdonképpen majdnem egy össze-

függő területen kifejtették a szenet a hegy alól. A bánya teljes hossza elérte a 35 kilométert!) 

1977-ben szűnt meg a bánya, és ekkor szűnt meg a szénbányászat Berentén… 

Megjegyzés: Berente-táró (Sándor-táró) bejárata a mai napig megtalálható. (A bányászati 
térképen szerepel egy Alsó-táró is.) A többi bánya már nem fellelhető. 

 

Jellegzetes pontok 1928-ban (Térképalap: Moór Attila gyűjteménye) 

1.: Berente 

2.: Elő-hegy aljai bányák 

3.: Nagymáli és kötélaljai bányák 

4.: Elő-hegy 

5.: Az Imperiál Rt. szénlepárlója. 

6.: Az alacskai Kandó Kálmán-féle bánya. 

7.: Sinka-hegy 

8.: Nagy-Mál 

9.: Kötélalja 

10.: Baglyos 

11.: Rákos…” 
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 Sajókazinc 

 
Év Hely Téma, történés21 

1820  

Sajókazinc - 
Herbolya  

Szénbányászat megindulása  

1822  
Szontágh Ádám jelentésében említi, hogy a sajókazinci bejárás alkalmával Sajókazinc határában, Herbolya mellett 
szenet találtak.  

1852  A Czékus, a Kemény, a Vay családok bányái, amelyek saját felhasználásra termeltek szenet.  
1890  Szekrényessi Árpád Árpád nevű tárója a Liszkó völgyben megnyílt.  
1894  A Lichtenstein testvérek megszerzik a Radvánszky féle területek egy részét és itt bányákat nyitnak.  
1894  A Herbolyai völgyben megépültek az Anna és Emil tárók.  
1895  Az Anna és Emil táróktól délkeletre épült a Zsófia táró.  
1895  A Lökös völgyben létesült az Ilona táró.  

1896  
A Lichtenstein testvérek – mivel bányáik nem jövedelmeztek jól – eladták azokat a Szalkay és Társa cégnek. Ők 
később megalakították a Barcikai Kőszénbánya Vállalatot. 

1896  A Barcikai Kőszénbánya Vállalatból kivált egy rész és ez lett a MÁK érdekeltségű Kazinci Kőszénbánya Rt.  
1896  Kazinci Kőszénbánya Rt, Sándor táró nyitása.  
1897  Kazinci Kőszénbánya Rt, Géza táró nyitása.  
1898  Kazinci Kőszénbánya Rt, újranyitják az Árpád tárót.  
1908  Herbolyán munkáslakások épültek, az itteni bányákat és ezt kisvasúttal kötöttek össze a barcikai MÁV állomásig.  

1910  
A MÁK legyűrte a sokkal tőkeszegényebb Kazinci Kőszénbánya Rt-t és beolvasztotta a Borsodi Szénbányák Rt-

be, amelyben a MÁK 76 %, a volt Kazinci Kőszénbánya 24 % részesedéssel bírt.  
1917  A Géza táró már csak a bányászkolónia számára termel szenet, 1921-ig.  

1920  Kazinci Kőszénbánya Rt, ekkor már Borsodi Szénbányák Rt, Új táró és Kis lejtősakna nyitása.  

1921  A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat és a Stratum Bányaipari és Kereskedelmi Rt meg-alakulása.  
1921  A Géza tárót ismét üzembe helyezik, magasabb termelésre.  
1923  Borsodi Szénbányák Rt, Radvánszky táró nyitása. 1945 után ebből lett a Tervtáró.  

1923  
Normál nyomtávú vasút építése 5,5 km hosszban. A megnyitott Radvánszky tárót a barcikai vasútállomással 
kötötte össze. A vasút a Tardona patak mellett haladt.  

1924  A Sándor táró bezárása.  
1924  A Géza táró termelése minimumra csökkentve.  

1924  
A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat megalakulása, Sajókazinc telephellyel. (Schwartz Sándor, Mánik Sándor, 
Prinzc Mór, Waldmann József) Ez a cég később Berentén végzett bányászatot.  

1925  Kakulyai Károly, Jolán táró, később Kakucsai táró nyitása. (A táró a Zsófia és a Géza tárók között helyezkedett el.)  
1926  Sándor táró bezárt.  
1926  A sajókazinci bányászatot ideiglenesen beszüntették a szénkereslet csökkenése miatt.  

1927  
A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat irányítását Schwartz Sándor és Princz Mór vette át. A Berentei Kőszénbánya 
Vállalatot pedig Mánik Sándor és Waldmann József.  

1928  Kakulyai Károly, Jolán táró, később Kakucsai táró bezárása.  
1929  A László II. és Lili bányatelkeken bányászat kezdődött. (Tulajdonos?)  
1930  A Radvánszky táróhoz vezető 5,5 km hosszú, normál nyomtávú vasutat keskeny nyomtávra építették át.  

1935  
Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft (Anyók Lajos, Mandell Herman), László II, Lili bányatelkek művelése. Cserbabós, 
Kelemen, György tárók.  

1935  Hegedűs András, Lófar-tanya melletti bánya nyitása, 4 táróval.  
1936  Az Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft, László II, Lili bányatelkei mellé az István bányatelek is adományozásra került.  
1938  Bérkövetelési sztrájk, eredménytelenül.  
1944 Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft (Anyók Lajos, Mandell Herman) 1944-ben hadiüzemi besorolású. 
1944 A Gazdasági Kőszénbánya Vállalat 1944-ben hadiüzemi besorolású. 
1945  Kakucsai táró újranyitása. A II. és III. telepet művelték, jó minőségű szén kitermelésével.  

1946  
Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft (Anyók Lajos, Mandell Herman), László II, Lili bányatelkek művelése. Cserbabós, 
Kelemen, György tárók. A bányák élére Aczél Tibort állította az ipari miniszter.  

1946  A MÁSZ bezáratta a Billa táró, György táró, Ivánka táró bányákat.  
1946  Sajómelléki Szénbányák Nemzeti Vállalat megalakulása.  
1946  A korábbi András tátót Billa táró néven fejlesztésre alkalmasnak minősítették.  

1948  
Billa tárót lejtősaknaként 560 m-rel tovább hajtották. Elkezdődtek a külszíni építkezések és a rekonstrukciós 
folyamatok is.  

1950 Tervtáró megnyitása 

1954 „Szilvi” akna (Kislejtős akna), ami a vetőket kikerülte, Pethő Szilveszter bányamérnök neve után. 1962-ig. 

1962 „Szilvi” akna bezár 
1962 Pálszigeti mezők feltárása, lejtősaknával indult. 
1965 Pálszigeti mező fejtése megindul 

1966 
Tervtáró-Berente függőkötélpálya üzembe állása. Ez a Tardona-Herbolya-Kazincbarcika külszíni bányavasút végét 
is jelenti. Évek alatt elbontják majd. 

1967 Függőkötélpálya hivatalos üzembe állása 

1978 Tervtáró II. fejlesztési ütem indítása 

1984 
Tervtáró a tektonikai gondok, de leginkább a vállalatot sújtó létszámhiány miatt, „tartalék bánya”. Csak szellőzte-
tés és víztelenítés… 

1986 Tervtáró bezárása 

                                                           
21

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózdvidéki szénbányászat fontosabb évszámai, eseményei  
https://mek.oszk.hu/12200/12230/ 

https://mek.oszk.hu/12200/12230/
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Ugyanez Kismarton Zsolt kutatásai szerint:22
 

 

„… 1894, amikor a sajókazinci Lichtschein testvérek a Radvánszky-birtokokon bányá-
kat nyitottak. Ekkor jött létre Herbolya-bányatelep. Mivel nem felelt meg az elvárásuknak a 
kitermelt szén mennyisége, eladták a bányáikat. Erre az időpontra tehető a Herbolya környéki 
bányászat elindulása. (3,15)23

 

A XIX. század vége felé – a pontos időpont ismeretlen ‒ a helyi szénkészlet felhaszná-
lása érdekében „vasmű” létesült az Ádám-völgy bejáratánál.  

Erről így ír a Barcikai Históriás újság: 

 „Ez az a völgy, ahol Herbolyán Tardona fele utazva, balra nézve látható a helyszín, a 
kötélpálya csilléi a salakot ürítették. Ide egy normál nyomtávú vasút volt kivezetve. Sajnos 
Ózd és Diósgyőr nyomására a vasmű megszűnt, a gépeket a két megnevezett helyre elszállítot-

ták. A vasút és a vasmű megszűnésének a dátuma: 1892. (10)
24” 

A legújabb kutatásaim alapján úgy néz ki, hogy a területen nem egy, hanem KÉT vasmű is 
volt – természetesen nem egy időben. A fent említett vasgyárat „Nadrág-gyárnak” hívták, és 

(37)
25

 szerint a transzformátor-állomás előtti bányairodák helyén állt. A rudabányai vasérc-

ből iparcikkeket és kohóhabsalakot állított elő az építkezésekhez. Mivel az akkori ipartörvé-
nyeket sértette az üzemelése, így 1892-ben bezárták. A papírjait sajnos eltüzelték, így kicsi 
maradt az esély a pontosabb üzemi adatok megszerzésére. (37) 

Megjegyzendő, hogy a leírás egyértelműen az Ádám-völgy bejáratát jelöli meg a „vasmű” 
helyeként. Mivel térképes és fényképes bizonyítékot nem találtam, elképzelhetőnek tartom, 
hogy a „vasmű” a többi völgy bejáratánál is állhatott. (Vagy akár Herbolya-bányatelepen. 
Ezt erősíti meg (37) is.) Az Ádám-völgyi „vasműnek” az is ellentmond, hogy nem találtam a 
normál nyomközű vasútból kiágazást a völgy felé – ráadásul ekkor még nem is volt vasút a 
völgyben! ‒, valamint az is, hogy ebben az időszakban NEM VOLT szénbánya az Ádám-

völgyben. Gyanítom, hogy a forrás a két vasgyárat „összemosta”.  

Tehát a közhasznú szénbányászat 1894-ben indult el, a II. és III. telepek kitermelésével, hiszen 
ezen a területen voltak ezeknek a széntelepeknek a kibúvásai. Ugyanebben az évben jött létre 
Herbolya-bányatelep. Kezdetektől fogva az egész terület Kazinczhoz – 1898-tól Sajókazinchoz 
– tartozott. 1894-ben építették meg a Sáros-völgyi kolóniát és a Régi-telepet. 

A településrész elnevezéséről: a mostani Sáros-völgy – ami körülbelül a felénél kettéválik – 

alsó és északi szakaszát a XVIII. században Herbola-völgynek hívták, a felette lévő tetőt pedig 
Herbola-tetőnek. A III. Katonai Felmérés idején a völgy a Herbója nevet, míg a hegytető a 
Herbója tető nevet viselte. Így nem nehéz kikövetkeztetni a településrész elnevezését. (A ké-

                                                           
22

 A Tardona-völgy szénbányászata. Barcikai Históriás, 2018. 03. 03. 
23

 3.: Csurák Zsuzsanna: Kazincbarcika története – 2004; 15.: 200 éves a borsodi szénbányászat 1786–1986 – 

1986 
24

 10.: Barcikai Históriás újság (Takács István) 
25

 37.: Papp Attila meg nem jelent könyvei és összeállításai (A könyvek a kazincbarcikai Egressy Béni Városi 
Könyvtár tulajdonát képezik.) 
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sőbbi térképeken a völgy már más nevet viselt – például Kakucsa-völgy –, a tető ellenben azó-
ta is Herbolya-tető. 

1896-ban megépült a Géza-völgyi kolónia. Ebben az időszakban rengeteg bányász bevándor-

ló telepedett le a környéken. (10) 1898-ban építették ki a Barczika ‒ Herbolya-bányatelep 
közötti normál nyomtávú vasutat. Erre az időpontra az akkori bányák mindegyike már meg-

nyílt. 

A második vasgyár 1900-ban létesült, a helyiek „Kapa-gyárnak” hívták. Ez a jelenlegi infor-

mációim szerint az áltárók helyén, a sportpálya mellett állt. (37) (Erről már fényképes doku-

mentum is van 1910-ből.) A gyár szerszámokat, hengereket és fogaskerekeket gyártott az 
1926-os bezárásáig. Ez a gyár szerepel az 1924-ben kiadott cégjegyzékben is, mint a 
herbolyai Acél- és Szerszámárugyár. 

Mindenesetre az biztos, hogy a Sáros-völgy bejáratánál, valamint Herbolya-bányatelepen a 
sportpálya mellett az 1950-es évek elején vasércdarabok, valamint vasércpor került elő. (17,

26
 

37) Mindkét esetben nem egy hatalmas gyárra kell gondolni, hanem kisebb üzemekre. 

Ez egy próbálkozás volt, hogy a szén felhasználásával – ahhoz, hogy a termelést szinten tud-

ják tartani – vasat állítsanak elő. A (3) forrás azt írja, hogy a megszűnés oka a rossz minősé-
gű vas volt. 

 

Herbolya felépítése (Térképalap: Google) 
 

1.: A volt Kakas-tanya és -puszta környéke, most Gábor Áron utca és környéke. 

2.: Ádám-völgy 

3., 4.: 1959 ‒ 1960 közötti herbolyai külszíni fejtés után megmaradt tavak. 

5.: Régi-telep 
                                                           
26

 17.: Bombicz István, Herbolya-Tervtáró volt főmérnöke, bányamérnök 
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6.: Sáros-völgyi kolónia 

7.: „Barakkok” – Mostanában használatos, de HIBÁS elnevezés! (Itt sohasem voltak barak-

kok. Ezek üzemi épületeknek épültek meg az 1920-as évben. Itt lehetett megtalálni az irodákat, 
az orvosi rendelőt, valamint a lóistállót is. Ugyan elképzelhető, hogy a későbbiek folyamán – 

miután az irodák továbbköltöztek – lakóépületként is használták őket. (Jelenleg már lakások.) 
(17)) 

8.: Géza-völgyi kolónia (Azóta már elbontották.) 

9.: Új-telep 

10.: Balázs-völgyi kolónia 

11.: Balázs-völgy 

12.: Terv-táró, a volt Radvánszky-táró. 

Ha a vasmű a Sáros-völgy bejáratánál volt, akkor elképzelhető, hogy már a nyoma sem lelhe-

tő fel, hiszen azóta a Tardona-patakot elterelték, valamint itt nyílt meg 1959-ben a külszíni 
bánya, ami nagy valószínűséggel az utolsó nyomokat is eltörölte a föld felszínéről. (A meddő-
hányó is eltakarja már a második vasgyár nyomait.) ⇒ 1910-ben a versenyt nem bírva a Sajókazinci Kőszénbánya Vállalat egyesült a MÁK-kal 

Borsodi Szénbányák Rt. néven. A bányákat a továbbiakban ez a társaság üzemeltette. ⇒ 1914-ben Herbolya nevét Szende Lajos-telepre akarták módosítani, a kedvelt és híres 
MÁK-igazgató halála után. Erre előzetes engedélyt is kaptak, de a név a továbbiakban sem 
szerepel sehol sem. ⇒ Az 1920-as évek elején felfutott Herbolyán a szénbányászat. Új telepek és bányák létesül-

tek. ⇒ 1920-ban megépült a Balázs-völgyi kolónia, a „Barakkok” és az Új-telep. 1922-ben az 

Élelemtár és a kultúrotthon is. ⇒ 1925-ben már a herbolyai bányászok sztrájkra készültek, amikor hirtelen a Borsodi Szén-

bányák Rt. az összes herbolyai bányájában a termelést május elsejei hatállyal felfüggesztette. 
(38) 1945-ig a termelés ezekben a bányákban már nem is indult újra. Ebben az évben nyílt 
meg a Jolán-táró. ⇒ 1928-ban – a gazdasági világválság miatt – a Jolán-táróban és a Radvánszky-táróban is 
felfüggesztették a termelést. ⇒ 1930-ban átépítették a vasutat keskenynyomközűvé Barczika állomása és Herbolya között. ⇒ 1931-ben a Kelemen-völgyben Keller László plébános kezdte meg a bányászatot. (38)27

 

1935-ben itt jött létre az Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft., mely a termelést átvette és bővítette, 
újabb tárókat nyitva a Kelemen- és az Ádám-völgyben. (Szintén főleg a II. és III. telep kiter-

melésével.) 

                                                           
27

 38.: Id. Alliquander Ödön: Magyarország szénbányászata 1940-ben – Miskolc 1989. 
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⇒ 1939 és 1943 között a nagyon sok elköltöző bányász miatt elbontásra került a Géza-völgyi 
kolónia – egy ház kivételével – és a Sáros-völgyi kolónia egy része. 

A háború utáni szénéhség tette lehetővé, hogy a bányákat újranyitották – 1946-ban államosí-
tották őket ‒, és egy bányaracionalizálás indult el. Ennek lett a következménye, hogy a II. és 
III. telepi idős, nagy volumenű termelésre alkalmatlan szénbányák bezártak az első 5 éves 
terv folyamán, és a technika és technológia fejlődése miatt a IV. széntelep felé fordult az ér-

deklődés. (Egy-két kivételtől eltekintve.) Ennek köszönhető Terv-táró – és Terv-táró II – felfu-

tása. 

Mivel a város építése 1950-ben elindult, így egyértelművé vált, hogy a IV. széntelep elérése a 
Sajóhoz közelebb csak a város kárára történhetne. Így esett a választás Herbolyára mint kiin-

dulási pontra. 1950-ben újranyitották a Radvánszky-tárót – Terv-táró néven –, ami a szénte-

lep kifejtésére ideális helyszín volt. Így egyértelműen látható, hogy a Tardona-völgyi szénbá-
nyászat központja miért Herbolya lett… 

Ez a folyamat teljesen 1986-ig tartott, amikor Terv-tárót – az utolsó Tardona-völgyi bányát – 

véglegesen bezárták… 

 

 

A Sáros-völgy, a Géza-völgy és környékük (Térképalap: tajertektar.hu 

 

1. Emil-táró: Az első bányák egyike. 1894-ben nyílt meg a II. telep lefejtésére. 1922-ig ter-

melt, ekkor véglegesen bezárták. Itt jegyezném meg, hogy ebben az időben az 1, 2 és 29-es 

közti völgyet Herbolya-völgynek hívták. (A fent látható térképen hibásan Káros-völgynek van 
írva a Sáros-völgy.) 
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2. Anna-táró: Az első tárók egyike. 1894-ben nyitották meg szintén a II. telep lefejtésére. Szin-

tén 1922-ig termelt. A későbbiekben a bejárati része robbanószerraktárként üzemelt. Egyes 
források szerint (23)28

 megegyezett a Zsófia-táróval, de ez nem igaz! Elhelyezkedésének a 
leírása és a bányászati térképek ennek ellentmondanak! 

3. Jolán-táró – Kakucsa-táró: A legtovább üzemelő II. és III. telep kibányászására létrehozott 
táró. 1925-ben Kakulyai Károly miniszteri tanácsos hajtatta ki, ami 1928-ig termelt. Kisvas-

utat is építtetett ideáig – lásd az előző fejezetet ‒, a szenét pedig Herbolya-bányatelepen ra-

kodták át normál nyomtávú vagonokba. A gazdasági világválság miatt állt le a bánya. 1945-

ben Kakucsa-táróként újra megnyitották a jó minőségű II. és III. széntelep lefejtése céljából. 
(Ugyanis két különböző irányú bejárata is volt!) 1957-ben tanbánya lett, majd 1962-ben vég-

legesen leállt a termelés. A Bányakapitányság 1967-ben kiadta a hivatalos bezárási papíro-

kat, a bejáratát ekkor berobbantották. A 2010-es években a (24) megállapította, hogy ennek a 
bányának a szellőzőaknái súlyos süllyedéseket okoznak a területen, így ezeket eltömedékeltet-

ték. A bánya megnyitásától – az 1920-as évektől – hívták a 3 és 29 közti völgyet Kakucsa-

völgynek a tulajdonos „gúnyneve” után. (Néhol Kakucsa, Kakucsai vagy Kakucsi néven is 
szerepel mind a völgy, mind a táró.) 

Ez a bánya a herbolyai bányák kakukktojása. Sohasem volt a Borsodi Szénbányák Rt. tulaj-

donában, így a története másképp is alakult. Kérdéses például az, hogy az 1930-as években 
üzemelt-e? Dokumentumot nem sikerült találni erről, de mutattak egy fényképet – állítólag 
1935 környékén készült –, hogy a táróban a bányászat ekkorra már újraindult. Azért is nehéz 
ezt alátámasztani, mert a korabeli leírások csak társaságokkal foglalkoztak, ez pedig egy tel-

jesen különálló bánya volt, így a (38) forrás sem említi meg. 

5. Géza-táró: 1897-ben nyitották meg ezt a bányát, amelyik szintén a III. telep lefejtésére hoz-

tak létre. Bányavasutat is kiépítettek a táróhoz, mely a szenet Herbolya-bányatelepre szállítot-

ta. (Lásd az előző fejezetet!) 1917-ben már csak a kolónia számára termelt. 1921-ben újból 
teljes üzembe állt. 1924-ben már csak minimális termeléssel üzemelt az 1925-ös bezárásáig. 
2012-ben (24)

29
 megállapította, hogy a bánya bejárata feletti süllyedések kritikusak, így terv-

be vették a bánya felülről történő megnyitását és eltömedékelését. (Ez 2013-ban meg is tör-

tént.) 

8. Ilona-táró: 1895-ben nyitották meg a II. telep lefejtésére. 1922-ig üzemelt, amikor is végle-

gesen bezárták. (Abban az időben Lökös-völgynek hívták a Géza-völgyet.) 

11. Ferber-táró: 1935-ben nyitotta meg az Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft. a III. telep fejtésére, 
és 1943-ig termelt. A bánya bezárása után 1966-tól a meddőt a drótkötélpályáról egyszerűen 
ráöntötték a bejáratára. 

16. Herbolyai külszíni-fejtés: 1959-ben nyitották meg, majd 1960-ban be is zárták. (Az üzem-

idejét 2 évre tervezték, ezt teljesítette is!) A Kakucsa-táróhoz vezető kisvasúti szakasz és a 
Tardona-patak elterelése megdrágította a kitermelést. Jelenleg ezek bányatavak, a horgászok 
egyik kedvenc helye. Mostanában – újra ‒ népszerű kirándulóhely is. 

                                                           
28

 23.: Kazincbarcika Széchenyi 2020: Megalapozó vizsgálat Kazincbarcika város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájához. 2015 
29

 24.: BNK Kft. – Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 
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28. Géza-völgyi kolónia: Az 1896-ban épült ki a kolónia. A Géza-táró megszűnése után – mi-

vel nem népesült be újra –, 1939 és 1943 között bontották el. (37) (Egy épület maradt meg, ezt 
1986-ban bontották le. (17)) 

29. Sáros-völgyi kolónia: Az 1894-es évben a Sáros-völgy bejáratánál kiépült kolónia, még a 
mai napig is megvan egy része. Itt jegyezném meg, hogy a régi Herbolya-völgyet és a Kaku-

csa-völgyet 1945-től Sáros-völgyként lehet a térképen megtalálni. (A kolónia egy részét 1939 
és 1943 között elbontották.) (37) 

32. Zsófia-táró: Források szerint az előző két bányától délkeletre fekvő területen indult meg a 
kihajtása 1895-ben. A III. telepet fejtette 1922-ig, amikor is véglegesen bezárták. (Egyes tér-

képeken Zsófi-táró néven szerepel.) 

 

Herbolya Régi-telep és Új-telep környéke (Térképalap: tajertektar.hu) 
 

5. Géza-táró 

6. Sándor-táró: 1896-ban nyitották meg a IV. telep fejtésére. A bánya 1925-ben kimerült és 
bezárták. Ennek ellenére ebben az időszakban a völgy legtermelékenyebb bányája volt, innen 

hozták fel a legtöbb szenet. (16,30
17

31
) 

9. Kis-lejtősakna: 1920-ban nyílt meg a IV. telep fejtésére. 1924-ben zárták be. 

10. Új-táró: Szintén 1920-ban nyílt meg a IV. telep fejtésére. 1924-ben bezárták. 

16. Herbolyai külszíni fejtés 

24. Új-telep: 1920-ban építették, még mindig megvan. 

                                                           
30

 16.: Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… A borsodi – Ózd-vidéki ipar- és bányavasutak rövid története – 2014 
31

 17.: Bombicz István, Herbolya-Tervtáró volt főmérnöke, bányamérnök 
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25. „Barakkok”: Szintén 1920-ban épült házak. A jelenlegi elnevezése rossz, hiszen ezek az 
épületek sohasem voltak lakóépületek. A bányák felvonulási épületei, majd iroda, orvosi ren-

delő stb. volt megtalálható bennük. (17) (Jelenleg már tényleg lakásokként funkcionálnak az 
épületek.) 

26. Régi-telep: 1894-ben kiépült rész. Mostanában, a 2010-es években újították fel a területet. 
Az előtte álló kultúrotthont és népboltot 1922-ben építették. (37) 

27. Balázs-völgyi kolónia: 1920-ban kiépült terület, a mai napig megvan. 

28. Géza-völgyi kolónia 

29. Sáros-völgyi kolónia 

30. Bányamentők tárói: Valójában egy megközelítőleg U alakú áltáró két bejárattal. Kifeje-

zetten a bányamentők miatt alakították ki 1962-ben – amikor Sajószentpéterről a bányamen-

tők áttelepültek Kazincbarcikára (15) ‒, hogy gyakorolni tudjanak, ha véletlenül váratlan 
esemény történt volna a környező bányákban. Az elkészítése is érdekes történet: mivel egy 
meddőhányóban épült meg, így felülről kiásták a helyét, kibetonozták, majd újra befedték 
meddővel. A bejáratai a mai napig láthatóak, és valószínű, hogy teljes egészében megmaradt. 
(17) 

 

 

11. Ferber-táró 

12. Cserbabós-táró: (Tudom, hogy rövid ‘o’-val kellett volna írni, de ez a neve!) Az Ádámvöl-

gyi Kőszénbánya Kft. nyitotta 1935-ben. 1950-ben zárták be. Ugyanaz lett a sorsa, mint a 
Ferber-tárónak, a kötélpálya meddő ürítésekor egyszerűen befedte a bejáratát. 

13. Ádámvölgyi-lejtősakna: A IV. telep lefejtésére létrehozott bánya. 1935-ben nyitotta meg az 

Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft., és 1951-ig folyamatosan termelt. (Természetesen a bányák 
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termelése a II. világháború ideje alatt hosszabb-rövidebb ideig állt.) Bezárása után Terv-

táróra irányították a munkásokat. 

14. György-(segéd)táró: 1947-ben nyitották meg a III. telep fejtésére, de 1949-ben már be is 
zárták. A nyomai a mai napig megtalálhatóak.¤ 

15. Kelemen-táró: 1935-ben az Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft. nyitotta meg a III. telep fejtésé-
re. 1945-ben zárták be. 

31. Lezárt bányabejárat (A www.turistautak.hu hivatkozik így rá.) Valójában egy pince, soha-

sem volt bánya! 

 

 

Terv-táró és környéke (Térképalap: tajertektar.hu) 
 

 

Terv-táró környéke (Térképalap: tajertektar.hu) 
 

7. Radvánszky-táró – Terv-táró: Lásd a „Terv-táró rövid története” szakaszt! 

17. Pálszigeti-lejtősakna: Lásd a „Terv-táró rövid története” szakaszt! 

18. Kislejtős-akna: Más néven Szilvi-akna. Lásd a „Terv-táró rövid története” szakaszt! 

24. Új-telep 



Sajószentpéter szénbányászata 23. A környék szénbányái 

 

23 

27. Balázs-völgyi kolónia 

23. Bányatelep (A www.turistautak.hu hivatkozik így rá.) Valójában a bánya tulajdonát képe-

ző telek volt légaknával, 24 órás szolgálattal, ahol egy ház is épült. A légaknát még az 1980-

as évek végén betemették. (17) (Bánya sohasem volt itt!) 

 

 

Herbolya és Kondó közötti terület (Térképalap: tajertektar.hu) 

 

1. Emil-táró 

2. Anna-táró 

3. Jolán-táró – Kakucsa-táró 

4. Árpád-tárók: 1890-ben megnyílt bányák – tulajdonképpen – már a Kondó felé eső terüle-

ten. A II. telepet bányászták, a tulajdonos – Szekrényessy Árpád ‒ saját felhasználására. Két 
tárót nyitott a völgyben – egyet a keleti, egyet a nyugati irányba. 1894-ben a bányák termelé-
sét felhagyták, amiket 1898-ban újra megnyitottak. Megjegyzendő, hogy ennek a völgynek is 
több neve volt. Hívták Árpád-völgynek, Liszkó-völgynek, a mostani térképeken Liszka-

völgyként szerepel. A bányák végleges bezárása nagyon hamar bekövetkezett – 1899-ben ‒, 
mert a sűrű vetődések miatt a kitermelés gazdaságtalanná vált. (37) (Jelenleg a pontos elhe-

lyezkedésükről nincs információm.) 

A www.turistautak.hu térképen szereplő többi – nagyrészt ‒ „bányaakna” jelölés valójában 
légaknát takar…” 

 

Sajószentpéter bányavasútjai32
 

                                                           
32

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... A borsodi - ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története 
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Dátum Tulajdonos (ok)33 
MÁV 

vonalszám 

Minősítés. 
Hivatkozási irat34 

1888 Gróf Szirmay Alfréd - 
Alfréd-aknai normál nyomtávú iparvasút 
 (Alfréd-akna – Sajószentpéter MÁV állomás között) 

1894 
Magyar Általános Kő-

szénbányák Rt - 
Alfréd-aknai normál nyomtávú iparvasút  
(Alfréd-akna – Sajószentpéter MÁV állomás között) 

1895 
Magyar Általános Kő-

szénbányák Rt - 
A Xivkovich család Erzsébet-bányáját és területeit is megvásárolta a MÁK.  
Keskenynyomtávú, lóvasút épül. 
(Az Alfréd-aknai vasúthoz csatlakozott annak aknarakodóján.) 

1910 
Borsodi Szénbányák Rt 

(A MÁK társasága) - 
A MÁK új tulajdonosi szerkezetet hoz létre a saját irányítása alatt. Az Alfréd-

aknai és Erzsébet-aknai vasutak is ide kerülnek. 

1915 
Borsodi Szénbányák Rt 

(A MÁK társasága) - 

Sajószentpéter II. akna (Újakna, Újtelep) önálló, felsővezetékes, villamos-

vontatású, keskenynyomtávú bányavasút építése. 
Nem azonos a Sajószentpéter- Kondó (Harica) vasúttal! 

1920 
Sajókondói Kőszénbánya 

Rt 
- 

Keskenynyomközű 760 mm-es vasút építése kezdődik a Harica patak és a Nyögő 
patak völgyeiben, egészen Sajószentpéterig. A vasút kondó-haricai vidékén sok 
leágazás van a bányák felé. 

1923 
Miskolcvidéki Kőszén-

bánya Rt - 
Sajólászlófalva, Gyula-táró 1,3 km-es 760 mm-es gőzüzemű vasút építése. Becsat-
lakozik a Sajószentpéter- Kondó (Harica) vasúthoz a sajószentpéteri– parasznyai – 

varbói thgi. közút 3,8–3,9 km szakaszának keresztezésénél. 35 

1924.26 
Sajókondói Kőszénbánya 

Rt 
- 

Gazdasági visszaesés, bányászati csődök, bányabezárások. 
A már megépült vasút ilyen módon nem gazdaságos! 

1926 
Borsodi Szénbányák Rt 

(A MÁK társasága) - 
Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt sajólászlófalvai Gyula-tárója és a 760mm –es 

gőzüzemű vasútja is a Borsodi Szénbányák Rt tulajdona lesz. 

1926 
Sajókondói Kőszénbánya 

Rt 
- 

A megépült vasutat a tulajdonos megszünteti, felszedeti, az anyagát eladja. A 
vasúti szállítások ellehetlenülése miatt a többi bánya is csődöl  

1934 Szén- és Kátrányipar Kft  

A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési eljárást kezdeményez a Kon-

dó-Sajószentpéter iparvasút újraépítésére és újranyitására. (M. kir. Kereskedelem 

és Közlekedési Minisztérium) 

1935 Szén- és Kátrányipar Kft  

A Szén- és Kátrányipar Kft (Kondó) engedélyezési okiratát egy évvel meghosz-

szabbítják a Kondó-Sajószentpéter iparvasút újraépítésére és újranyitására. (M. 
kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi miniszter) 

1935 

Kondó Kőszénbánya Kft 
Ludnavölgyi Kőszénbá-

nya Kft 
 

A Kondó-Sajószentpéter bánya- és iparvasút újraépítésének előkészületei megtör-
ténnek a térségi bányák valamilyen szintű összefogásában. 
A Ludnapusztai szénkészletek kinyeréséhez vasút kell. Az előző nyomvonalon és 
alépítményen újra épült a Sajószentpéter – Harica bányavasút. 

1937 
Ludnavölgyi Kőszénbá-

nya Kft 
 

Az év során a Kondó-Sajószentpéter bánya- és iparvasút már üzemel. (Baleseti 

hírből következtetve!) 

1940 
Kondói Kőszénbánya 

Bolvári és Tsa Kft - 
Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút. (69892/ /1940. KKM) 

1942 Bajainé36 és Tsa Kkt37 - Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  

                                                                                                                                                                                     

https://mek.oszk.hu/12300/12362/ 

Rónaföldi Zoltán: Fejezetek, a Sajószentpéter – Kondó – Harica, megszűnt keskenynyomközű vasútvonal, 1945 
utáni történetéből. (Kézirat) 
33

 A fellelt iratokon megjelölt tulajdonos, vagy engedélykérő alapján.  
34

 A fellelt engedélyekben szereplő megnevezések szerint. 
35

 Miskolc város 1925. szeptember 23-án tartott évnegyedes rendes közgyűlésének jegyző könyvi kivonata. 481–
kgy. 12352–ai. 1925. szám. A miskolci m. kir. államépitészeti hivatal beterjesztése a vármegye alispánjának a 

Miskolcvidéki Kőszénbánya Rt vasútépítési kérelméről és területek átadásáról. Borsod, Gömör és Kishont vár-

megyék Hivatalos Lapja, 1925 (24. évfolyam, 1-29. szám)1925-10-22 / 23. szám 
36

 Bajainé és társa Kondó-Sajószentpéteri Iparvasút. Budapesti kir. tvszk 1942. IV. 9. Cg 45304/2. 29670/1. – 

Közkereseti társaság. A társaság együttes képviseleti joggal felruházott társtagjai: dr. Bajai Ernőné szül. 
Kabdebó Margit budapesti (II., Trombitás-utca 32.) és Kabdebó István bajai (Dalmady Győző-utca 5, sz. a.) 

lakosok, a Borsodi Szénbányák Részvénytársaság sajószentpéteri állomástól kiinduló iparvágányához csatlako-

zóan megépített iparvágány és az ehhez csatlakozóan a Ludnavölgvi iKőszénbánya kft. kondói bányavasútjáig 
megépített bányavasút és iparvágány üzembentartásával és kereskedelmi kihasználásával foglalkozó iparüzlet 
tulajdonosok. akik a céget akként jegyzik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen 
Bajainé Kabdebó Margit, illetve Kabdebó István nevét írják. – A vállalat 1942. évi január hó 1. napján vette 
kezdetét, továbbá dr. Bajai Ernő budapesti (V., Tükör-utca 2. sz.) lakos cégvezetői minősége és ppa. toldattal 

való önálló cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. – Üzlete: V., Tükör-u. 2 sz. (1551.) (CXCIII.. kötet. 139. 
lap.) (1942—25.) Központi Értesítő, 1942 (67. évfolyam, 1. félév)1942-06-18 / 25. szám 
37

 A közkereseti társaság, röviden kkt. olyan gazdasági társasági forma, amelyben a tagok arra vállalnak kötele-

zettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közösen gazdálkodnak, és az ehhez szükséges 
vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. A kkt. rendszerint családi vagy kisvállalkozásokra jellemző vállal-

kozási forma.  

https://mek.oszk.hu/12300/12362/
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keskenynyomtávú, iparvasút. (118502/1942. KKM.) 

1943 Bajainé és Tsa Kkt - 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút. 
(164.415/1943. KKM. bővítési engedély) 

1946. 

07.11. 

Államosítás 

(továbbra is üzemelteti 
Bajainé és Tsa Kkt) 

- 
Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút. 

1948 

Állami tulajdon 

(továbbra is üzemelteti 
Bajainé és Tsa Kkt) 

312 
Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút. 

1949 

Sajómelléki Szénbányák 
Nemzeti  

Vállalat, 
Sajókazinci Szénbánya 

312 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, iparvasút. 
Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, korlátolt közforgalmú iparvasút. 
(305.458/1949. KM.) 

1950- 

1951 

 Bükkaljai Szénbányák 
Nemzeti  
Vállalat, 

Sajókazinci  
Szénbánya 

(Gazdasági Vasutak) 

344 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút. 

1952 
Borsodi Szénbányászati 

Tröszt, 
Sajókazinci 
 Szénbánya 

(Gazdasági Vasutak) 

344 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút. 
(0.1693/1952./KM. I. Vasúti Főosztálya) 

1953 Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű, 760 mm  
keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút. 1954 

1955 

Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 

(Gazdasági Vasutak) 
398 

Sajószentpéter- Haricavölgyi gőzüzemű,  
keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút 

1956 

1957 

1958 

Sajószentpéter- Haricavölgyi dízelüzemű,  
keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút 
(111436/1958.1.6. A./KPM I. Vasúti Főosztálya)38 

1959  

1960 

Borsodi Szénbányászati 
Tröszt, 
MÁV 

 

398 

 

1961  

1962  

1963 

540 
dízelüzemű, keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 megszűnt dízelüzemű, keskenynyomtávú, 
korlátolt közforgalmú iparvasút 

 

 

 

 

Új szakasz nyitása a haricai vasúton39
 

 

 

 

A vasútról egy önálló könyv készül. 

                                                           
38

 Az engedélyes iratokból a következők is kiderültek: 1. 69892/ /1940. KKM engedélyszámon a vasutat a Kon-

dói Kőszénbánya Bolvári és Tsa Kft részére engedélyezték; 2. 118502/1942. KKM. rendelet a vasutat átruházta 
Bajainé és Tsa cég részére; 3. 164.415/1943. KKM. bővítési engedély a vasútra; 4. 1949-ben a Sajómelléki 
Szénbányákhoz került államosítással; 5. 305.458/1949. KM. engedély a korlátozott közforgalomra;  
39

 12898274_10206174265855919_5235670522979145275_o haricai vasút egy szakaszának megnyitása Várady 

József  Kocsis Pál 
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„ A tulajdonlás mindig költséggel jár.  

Semmi sincs ingyen.”1
 

 

 A MÁK Rt bányái, így a borsodiak is (Borsodi Szénbányák Rt) a háborús cselekmé-
nyeknek a helyszínekre éréséig termeltek. A frontok átvonulásának idején a környékbelieknek 
menedékül is szolgált sok-sok bánya, mert erre aztán akkor nagy szükség volt! Családom, 
akkor fiatal nőtagjaiból is, jó páran, a királdi bányában találtak menedéket, vasutas nagyapá-
im kapcsolatai révén, ami bizony nem volt alaptalan óvatoskodás…  

A harcok alatt is a gondos „bányászkezek” őrizték a munkahelyeiket, a bányákat vigyázták, 
felügyelték, víztelenítették és majd el is kezdik a termelést, hiszen a szén „stratégiai” fontos-

ságú cikk, láttuk független a társadalmi berendezkedéstől, politikától! Az akkori élethez, lét-

hez elengedhetetlen volt. 

 

 Emlékeztetőül!  

 

 „ Az 1944. március 19-i német megszállást követően a Gestapo emberei elhurcolták a 
vállalat zsidó származású vezetőit, többek között Vida Jenőt is. Az 1944. április 28-i igazgató-
sági ülésen pedig az 1540/1944 M. E. számú rendelet alapján kénytelenek voltak megvonni a 
politikai szempontból nemkívánatosnak minősített cégvezetők cégjegyzési jogosultságát.  

Tatabányán ugyanakkor a bányászok körében „ellenállási mozgalom” szerveződött, a balol-

dali érzelmű bányászok „Harcoló Bányász” és „Tatabányai bányamunkások” címszavú röpi-

ratokat terjesztettek társaik körében. 1944 szeptemberében pedig már a csendőrségi jelenté-
sek is beszámolnak a szénmedencében kialakuló kommunista szervezkedésről. 

Szükséges megjegyezni, hogy valódi (!) kommunista ellenállási mozgalmak leginkább a bá-
nyavidékeken (Borsod, Nógrád) alakultak. Ennek pedig nagy szerepe volt abban, hogy a szo-

cialista rendszerben az ideológia és a propaganda szintjén a bányász lett az eszményített 
munkás alakja… 

1944 őszén a MÁK Rt. budapesti központja és a borsodi üzemek között megszakadt a kapcso-

lat. Karácsonykor pedig, amikor a Vörös Hadsereg egységei bekerítették a fővárost, a Tata-

bányai Bányaigazgatósággal is megszűnt minden összeköttetés, majd hamarosan a központ is 
befejezte működését. Tatabányát 1944. december 26-án foglalták el először a szovjet csapa-

tok. 1945 januárjában azonban a németek egy ellentámadással visszafoglalták a térséget.2 
Ekkor a szovjetekkel tartott több helyi kommunista szimpatizáns, többek között Osztrovszky 

                                              
1
 Holly Goldberg Sloan 

2
 Mindez nagyjából időben egybeesik a borsodi eseményekkel is. Miskolc, 1944. december 3. Mivel a szovjet-

román előrenyomulás iránya nem igazán a Sajó-völgy, hanem inkább a Bükkön át dél-délkelet felől, illetve az 
abaúji vidék felől keletről, ez egészen 1944 karácsonyig húzódik el. Kondó, 1944.12.11; Edelény, Ormospuszta, 
1944.12.14; 1944.12.13; Sajószentpéter, Alacska, Berente, Tardona 1944. 12. 15; Putnok, 1944.12.14; Bánréve, 
1944.12.19; Ózd, 1944.12.21; …  
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György,3 az alumíniumgyár vegyészmérnöke, aki behívással lett Tatabánya nemzetgyűlési 
képviselője. 1945 januárja és márciusa között Tatabánya környékén húzódott a frontvonal, 
ennek ellenére a bányák, még ha minimális mennyiséget is, és elég szervezetlenül, de tovább 
termeltek. 

A harcok befejeztével a társulat működését újjá kellett szervezni.  

1945. február 7-én Varga Lajos ügyvezető igazgató pesti magánlakásán megalakult a MÁK 
Rt. Ideiglenes Intézőbizottsága, mely megkezdte a társulat ügyeinek intézését. A testület 10 
tagból állt és Varga irányításával vették fel a munkát. Az ülés résztvevői érvénytelenítettek 
minden, a német megszállás és a fegyverszünet (1945. január 20.) közötti időszakban eszkö-
zölt előléptetést, és megválasztották a társulat új vezetőit. Az Intézőbizottság rendkívül kedve-

zőtlen körülmények között működött, ugyanis az épületet ért háborús károk miatt a társulat 
Zoltán utcai székházába még nem tudtak beköltözni, így csupán egy ideiglenesen kialakított 
irodahelyiséget használhattak. Az Intézőbizottság első és legfontosabb feladataként pénzt 
gyűjtött a társulati központ újjászervezéséhez. A MÁK Rt. a Magyar Általános Hitelbanknál 
őrizte betétjeit, a bank széfjeit azonban a megszálló szovjet katonák egyszerűen kirabolták 
még januárban, így csak a leányvállalatoknál maradt fizetőeszközök jöhettek számításba. 
Szükséges megjegyezni, hogy a társulatot ért háborús károk 1943. december 31-i értéken 
számolva 33.000.000 pengőt tettek ki. A társulat ideiglenes vezetésének végeredményben mé-
gis sikerült annyi pénzt szereznie, hogy a beszerzési osztály munkatársai február végén már 
meg tudták ejteni első élelmiszer-beszerző körútjukat az Alföldön. 

Az Intézőbizottság 1945. április 5-ig működött, amikor is a háború után először ült újra össze 
az igazgatóság, mely elvileg ugyan nem volt határozatképes, de a megjelent tagok szükséges-

nek tartották a munka mihamarabbi megkezdését. Elmondhatjuk, hogy a régi vállalati vezér-

kar erősen megfogyatkozott. Vida Jenő, korábbi vezérigazgató Auschwitzban halt meg nem 

sokkal a tábor felszabadulása után. Vida haláláról egyébként április elején még nem volt tu-

domása az újjászerveződő MÁK Rt. vezetésének. Csak a legközelebbi, 1945. június 2-én meg-

tartott, szintén csonka igazgatósági ülésen értesültek az egykori elnök-vezérigazgató tragikus 
sorsáról, emlékét a megjelentek jegyzőkönyvben rögzítették. A hivatalban lévő Vizer Vilmos 
vezérigazgató pedig március 11-én egyszerűen éhen halt a budai oldalon. 

A vezérigazgatói teendők ellátásával Rehling Konrád műszaki vezérigazgatót bízták meg, aki 

korábban 20 évig volt tatabányai bányaigazgató, ily módon egy nagy tapasztalatokkal rendel-

kező szakember került a MÁK Rt. legfontosabb pozíciójába. Rehling helyettese az Intézőbi-

zottság egykori vezetője, Varga Lajos lett. A műszaki vezérigazgatói állást ugyanakkor nem 

töltötték be. Az ülésen tárgyalták még Hittrich Gábor egykori tatabányai gépészeti felügyelő 

                                              
3
 Osztrovszki György (Kolozsvár, 1914. márc. 28. – Bp., 1988. okt. 15.): vegyészmérnök, az MTA tagja (l. 1949, 

r. 1976), főtitkára (1953). Vegyészmérnöki diplomáját a bukaresti II. Károly Király Műegyetemen szerezte 

1940-ben. Doktori értekezését a berlini műegyetemen készítette el. 1940-1948 között a Tatabányai Szénbányák 
mérnökeként (MÁK RT), majd miniszteri biztosaként dolgozott. 1949-ben nevezték ki a Magyar Állami Szén-

bányák vezérigazgatójának és a Nehézipari Minisztérium ipari csoportfőnökének. 1950-1953, illetve 1960-1963 

között az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, 1955-1959 között a KGST moszkvai képviselő helyettese volt. 

1964-ben nevezték ki az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesévé, majd 1967-1970 között 
helyettes titkárként működött a KGST moszkvai titkárságán. 1980-ig töltötte be az Országos Atomenergia Bi-

zottság elnökhelyettesi tisztségét. Munkaterülete főként az energiahordozók termelése és felhasználása volt, de 
jelentős szerepet játszott a magyar-szovjet alumínium-timföld-egyezmény megalapozásában is. 
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ügyét. Hittrichet a német megszállást követően 1944 áprilisában helyettes igazgatóból igazga-

tóvá léptették elő. Az újjászervezéskor ezt a címet általános intézkedéssel megvonták tőle, de 

az ülésen visszakapta azt. 

Ezzel egy időben az új hatalmi szervek is kiépültek.  

1945. március 1-jén megalakult a MÁK Rt. Központi Üzemi Bizottsága (KÜB), elnökévé pedig 
Hammel Lászlót, a vállalat egyik tisztviselőjét választották, akit a német megszállást követően 
több társával együtt zsidó származása miatt Kistarcsára internáltak. Érdekesség, hogy a KÜB 
megalakulásának napján tudott ismét beköltözni a társulat központi vezetése a Zoltán utcai 
székházba. 

Az üb-k felállításáról Takács Ferenc szociáldemokrata iparügyi miniszter 1945. február 18-i 

rendelete intézkedett, legfontosabb feladatuk a munkásellenőrzés volt. Döntöttek minden, a 

munkások jólétét érintő kérdésekben és a tulajdonos ezekkel kapcsolatos intézkedéseit is fe-

lülbírálhatták. Mivel azonban a munkásjóléti kérdések az üzemek egész működését meghatá-
rozták, ezért az üb-k lettek a vállalatok legfontosabb irányítói. Egyedül csak a tulajdonjogot 

érintő kérdésekbe nem szólhattak bele. Az üb-k a baloldali pártok (SZDP, MKP) befolyása 
alatt álltak, bár a KÜB esetében nem tudjuk, mennyire érvényesült ez a tendencia. Annyit tu-

dunk csak, hogy a KÜB alelnöke, Siklós Ferenc a kommunista párt delegáltja volt. 

A központi újjászervezés zárásának az 1945. augusztus 16-i igazgatósági ülés tekinthető, ami-

re már elegendő számú tag jelent meg. Először is jóváhagyták a február óta meghozott intéz-

kedéseket, majd Scitovszky Tibor korábbi alelnök, a Magyar Általános Hitelbank egykori ve-

zérigazgatója személyében megválasztották a társulat új elnökét. Rehling Konrádot pedig 
egyúttal alelnökké választották. Az ülésen döntöttek továbbá az előző rendszerben kompromit-
tálódott személyek eltávolításáról is. Ennek megfelelően felfüggesztették igazgatósági tagsá-
gából Fabinyi Tihamért, aki a ’30-as évek végén pénzügyminiszter volt, valamint elbocsátot-

ták a társulat szolgálatából Csanády László korábbi tatabányai bányaigazgatót, valamint 
Stefániai Richárd cégvezetőt. Csanády személye ugyanis nemkívánatos lett a baloldali színe-

zetű KÜB szemében, Stefániai pedig külön jutalomban részesült a német megszállás időszaká-
ban.  

A megtorlás elől több vezető beosztású hivatalnok elmenekült. 1945. augusztus 16-ra egy köz-

gyűlést is összehívtak, az erre vonatkozó felhívás meg is jelent a Magyar Közlöny július 31-ei 

számában. Itt csak azok jelenhettek meg, akik a német megszállást megelőző utolsó, 1943. 
április 30-i közgyűlésen való részvétel céljából a jegyzőkönyv tanúsága szerint részvényeiket 
az alapszabálynak megfelelően letétbe helyezték. Mivel azonban csak 8 részvényes jelent meg, 
ezért nem tudtak érdemi döntést hozni. 

A MÁK Rt. központjának újjászervezését követően felvette a kapcsolatot a vidéki üzemekkel is. 

Ez már nehezebb feladatnak bizonyult, ugyanis a háború során a közlekedés szinte teljesen 

megbénult. A közlekedési eszközök felett a Vörös Hadsereg rendelkezett és ezeket csak a szov-

jet parancsnokok engedélyével lehetett igénybe venni. Ezzel magyarázható, hogy bár a borso-

di bányákat már 1944 decemberében elfoglalták a szovjet csapatok, 1945 márciusában a 
MÁK központ még mindig nem tudta felvenni a kapcsolatot ottani üzemeivel. Idővel azonban 
sikerült kapcsolatba lépni a vidéki üzemekkel és a MÁK Rt. leányvállalatai is újjászerveződ-
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tek. Persze nem ment minden zökkenőmentesen, mert például a Friedrich Siemens Művek ka-

pacitását a későbbiekben teljesen lefoglalták a jóvátételi szállítások. 

A tatabányai iparteleppel március végén sikerült felvenni informálisan a kapcsolatot, április 
3-án pedig a KÜB két küldöttje hivatalosan is felkereste a vállalat legnagyobb ipartelepét. 

A KÜB delegáltjai megbeszélést folytattak a helyi szovjet parancsnokokkal, akik közölték ve-

lük, hogy néhány üzem termelését lefoglalták a Vörös Hadsereg részére. Az elhúzódó harcok 
ellenére az ipartelepet nem érte jelentősebb anyagi kár. A tatabányai erőmű a harcok után 
egy héttel már egészében üzemképes állapotban volt. Mivel pedig az általa termelt villamos 
energiát az üzemek csak kisebb mértékben vették igénybe, ezért az energia 2/3 része Buda-

pestre ment. A cementgyárban is megindult a termelés, amelyet azonban jelentősen hátrálta-

tott az országos szinten is jelentkező szénhiány. Az üzem állapota így csak lassan javulhatott. 
(A MÁK Rt.-nek 1946-ban a magyar–szovjet gazdasági egyezmény értelmében már 1000 va-

gont meghaladó mennyiségben kellett portlandcementet szállítani a Szovjetunióba; ezt a 
mennyiséget pedig a cementgyárnak kellett előállítania.)…  

Az ipartelepen gondot okozott az élelmiszer- és nyersanyaghiány, mely jelentősen rontotta a 

munkamorált és ily módon az üzemek termelését is. Ráadásul a németek a kiürítés során min-

tegy 600 tonna alumíniumot vittek magukkal Dél-Németországba, ami a nyugati szövetsége-

sek kezére jutott. A társulat vezetésének sikerült felderítenie az elrabolt alumínium hollétét, a 
visszaszállításról azonban nincsen semmilyen adat. Jelentős volt a munkaerőhiány is. A bá-
nyamérnökök jelentős része az igazolási eljárások miatt még nem vehette fel a munkát, az 
1944. évi 5000 fős munkáslétszám pedig 1945 júliusára szűk 2900 főre apadt. Meg kell je-

gyezni ugyanakkor azt is, hogy 1944-ben sem állt rendelkezésre kellő számú munkás. 

A harcok befejeztével április első napjaiban Tatabányán is megalakult az ipartelep üzemi 
bizottsága. A társulat csak később nevezett ki új bányaigazgatót, akinek igazából már nem 
jutott lényeges jogkör és a vállalat iratanyagában is alig találkozunk a nevével. 

A bányaigazgatóság körrendeleteit pedig a helyi üb. jegyezte már. Mindez azzal is magyaráz-

ható, hogy a bányaigazgató, mint funkció kompromittálódott. Ugyanis az előző politikai rend-

szerben a bányaigazgató feladata volt meggátolni mindenféle baloldali megmozdulást, a há-
ború után azonban az üb. révén a baloldali pártok erősödtek meg az ipartelepen. Az 1945. 

november 4-i nemzetgyűlési választásokon pedig, ahol az FKGP országosan a szavazatok 57 

%-át szerezte meg, az MKP Tatabányán 80 %-kal győzött.4 

Meg kell azonban jegyezni, hogy hiába bírt rendkívüli fontossággal a háború utáni újjáépítés, 
ebben az időszakban szinte mindenki mindenkivel szemben állt: a régi vállalati irányító szer-

vek az újakkal, a központi üzemi bizottságok pedig a helyiekkel. Ez általánosságban elmond-

ható. A MÁK Rt. esetében például a KÜB elvárta a tatabányai bányászoktól a termelés növe-

lését, az élelmiszer-ellátás színvonalát ugyanakkor nem tudták megnyugtató módon rendezni. 
Ezt a tatabányai üb. úgy értelmezte, hogy a „fővárosi urak” kizsákmányolják őket. A tatabá-
nyaiak azt is nehezményezték még, hogy nem kaptak kellő betekintést a központiak munkájá-
ba. Ezek alapján pedig nagyon komoly összetűzések alakultak ki a KÜB és a tatabányai üb. 
között. 1945. május 24-én a MÁK Rt. ügyvezetősége arról számolt be, hogy a tatabányaiak 

                                              
4
 Érdemes összevetni a háború előtti szavazatokkal, amikor itt is markánsan a nyilasokat támogatták… 
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sikertelen elszakadási manőverekbe kezdtek. Ezzel egy időben pedig azzal vádolták a tatabá-
nyai bányászokat, hogy 15 vagon karbidot játszottak át a társulat „ősellensége”, a Salgótar-

jáni Kőszénbánya Rt. (Salgó) részére, és felszólították őket az elszállított nyersanyag vissza-

szerzésére. Az eset a fentieken túl arra is rávilágít, hogy a világégést követően az egymással 
konkuráló nagyvállalatok között továbbra is nagy volt a bizalmatlanság. 

A legkirívóbb eset mégis 1945 novemberében történt, amikor a tatabányai bányászok önké-
nyesen lefoglalták a főváros áramellátását biztosító bánhidai erőmű részére szánt szénmeny-

nyiséget, és azt élelmiszerre cserélték el. Az ügyből olyan óriási botrány lett, hogy maga Bán 
Antal iparügyi miniszter rótta meg levélben a tatabányai üb-t és valószínűleg csak azért nem 
helyezett kilátásba büntető intézkedéseket, mert akkor Tatabányán sztrájk is kirobbanhatott 

volna. 

A tatabányai iparvidék újjászervezése azonban rendkívüli fontossággal bírt, onnan látták el 
szénenergiával az Észak-Dunántúl jelentős részét. A győri MÁVAG üzemek például állandó 
energiaellátási gondokkal, leállással küszködtek. 1945. október 8-án az Iparügyi Minisztéri-

umnál kérvényezték a győri villanytelep szénkontingensének felemelését, amit azonban Tata-

bánya csökkent széntermelése miatt megtagadtak. 

A viszályok ellenére azonban a baloldali pártok és ezeken belül is elsősorban a kommunista 

párt térnyerése a MÁK Rt. irányításában tagadhatatlan tény. Ebben külső tényezők is szerepet 

játszottak. A kommunista Vass Zoltán például országos közellátásügyi kormánybiztosként 
rendelkezett az ország összes élelmiszerkészlete felett, Budapest polgármestereként pedig a 
fővároson áthaladó szénszállítmányokat is felügyelhette. Az 1946. január elsején működésbe 
lépett Gazdasági Főtanács vezetőjeként pedig minden, gazdasággal összefüggő kérdésben 
megkerülhetetlenné vált. Idővel tehát Vass Zoltán lett a MÁK Rt. legfontosabb tárgyalópart-

nere a kormányzat részéről. Bár azt szükséges megjegyezni, hogy Vass tényleg sokat tett a 
tatabányai iparvidék élelemellátásáért, és eddigi ismereteink szerint sosem állt elő zsarolás-

sal. De a kommunista befolyás erősödését mutatja az is, hogy közellátási kérdésekben a tata-

bányai üb. Rákosi Mátyáshoz, az MKP vezetőjéhez is fordult. Rákosi pedig (elvileg) nem viselt 
a problémával összefüggő funkciót. 

A kommunisták térnyerése a tatabányai iparvidéken két szempontból is fontos. Egyrészt sike-

rült szerezniük egy kulcsfontosságú bázist a kisgazdákkal szemben, akiket pedig a háború 
után egyértelműen támogatott az országos közvélemény, másrészről pedig a kommunisták 
helyi megerősödése előkészítette a terepet a szénbányászati iparág államosításához. 

A MÁK Rt. sorsát is az államosítás pecsételte meg… 

A szénbányászati iparág államosítása már az 1944. december 2-án Szegeden megalakult Ma-

gyar Nemzeti Függetlenségi Front programjában is szerepelt. A német megszállás felszámo-

lásával pedig a gyakorlatban is napirendre került a kérdés.  

Gazdasági szempontból az államosítás fő érvei az alábbiak voltak: egységes irányítás, a raci-

onális szénelosztás lehetősége, valamint a közérdek érvényesítése a széngazdálkodásban és ez 
által a többi iparágban is. A bányászokat pedig azzal próbálták megnyerni az ügynek, hogy az 
államosítással megoldódnak a munkásjóléti problémák. 
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Ebben az időszakban a gazdasági életben véghezvitt államosítás, és ezen belül is a szénbá-
nyászat nacionalizálása önmagában nem számított kelet-közép-európai sajátosságnak. 

Franciaországban a Charles de Gaulle vezette kormány 1944 decemberében (nagyjából az 
ország teljes felszabadításával egy időben) államosította a teljes szénbányászati iparágat és a 
bankszektor jelentős részét is. Az újjászülető Csehszlovákiában Edvard Beneš államelnök5

 

1945. október 24-én kiadott dekrétumával lényegében a teljes nagyipart államosította… 

A csehszlovák rendelkezés annyiban érintette a MÁK Rt-t, hogy ezáltal került a csehszlovák 

államosítás hatálya alá a társulat Szlovákiában működő leányvállalata, a Lédeci Bauxitgyár 
Rt.  

Ausztriában Leopold Fiegl kormánya 1946 júliusában államosította a vas és acélipar jelentős 
részét, amely által az ipari munkásság mintegy 16 %-a került át állami alkalmazásba.   

A háború utáni államosításoknál általában mindig kapóra jött, hogy több vállalattulajdonos 
elhagyta hazáját, vagy hazaárulási per indult ellenük. Az összehasonlításoknál természetesen 
hangsúlyoznunk kell, hogy minden ország más és más gazdasági kultúrával rendelkezett. 

Az államosítás kérdésében egyetértés volt az 1945 novemberében kormányra kerülő koalíciós 
pártok (FKGP, MKP, SZDP, NPP) között is. A gyakorlati megvalósítás azonban már számos 
problémát vetett fel és sok vitát eredményezett.  

A legfontosabb kérdés az volt, hogy mire is terjedjen ki az államosítás? Csak a bányaaknákra, 
vagy a köréjük épült ipari üzemekre is? Elsősorban ezek mentén húzódott a legfőbb törésvo-

nal, ugyanis míg a kommunisták egy radikális államosítást akartak megvalósítani a szénbá-
nyászatban, addig a kisgazdák egy kevésbé radikális megoldást képviseltek. Rákosi Mátyás 
például az MKP 1945. decemberi tatabányai nagygyűlésén követelte az államosítás kiterjesz-

tését a szénbányák segédüzemeire is. Az FKGP ráadásul kártalanítani szerette volna a szén-

bányák tulajdonosait, míg a kommunisták ez elől igyekeztek kitérni. A helyzetet ráadásul ne-

hezítette, hogy a kormányzati gazdasági irányítás erősen megosztott volt. Ugyanis míg az 
Iparügyi Minisztériumban a miniszter (Bán Antal) szociáldemokrata volt, addig az államtitkár 
(Nógrádi Sándor) és a fentebb említett Gazdasági Főtanács adminisztratív vezetője kommu-

nista volt. A kormány élén álló miniszterelnököt pedig a kisgazdák adták. 

Különösen éles volt a rivalizálás Bán miniszter és Nógrádi államtitkár között: még az államo-

sítás végrehajtása során is egymás munkáját szabotálták tulajdonképpen. 

Mivel a pártok nem igazán tudtak megegyezni az államosítás részleteiben, ezért először csak a 

szénbányászat állami kezelésbevételéről döntöttek a nemzetgyűlés 1945. december 6-i ülésén. 
A javaslat kidolgozója egyébként a tatabányai Osztrovszky György volt. A kompromisszumos 

megoldás azért is érthető volt, mert egy rosszul végrehajtott nacionalizálás komoly gazdasági 
katasztrófával is fenyegethetett. Ennek megfelelően adták ki a 12 000/1945 M. E. számú ren-

deletet, melynek értelmében a szénbányákat leválasztották a vállalatokról és élükre államosí-
tási miniszteri biztosokat neveztek ki, akik az üzemek szaktisztviselőivel együtt irányították a 
termelést.  

                                              
5
  Az ő neve elsősorban a magyar és német nemzetiségűeket megbélyegző elnöki dekrétumokkal került a köztu-

datba. 
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A MÁK Rt. állami kezelés alá vett üzemei élére Szirmai Tibort, a Salgótarjáni Kőszénbánya 

Rt. cégvezetőjét nevezték ki. Működéséről azonban szinte semmit sem tudunk. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az állami kezelésbevétel csupán betetőzése volt egy folya-

matnak és csak a kialakult állapotokat szentesítette. A háború után ugyanis a vállalatok mű-
ködését annyira agyonszabályozták különféle kormányzati rendeletekkel, hogy alig volt moz-

gásterük, és javaikat is folyamatosan elvették tőlük. A MÁK Rt. Nyugdíjintézetének tulajdoná-
ban lévő síkvölgyi és körtvélyespusztai birtokokat már az 600/1945 M. E. számú rendelet 
(1945. március 17.) értelmében a földreform során igénybe vették, az állatállomány és a kor-

szerű felszerelés jó része pedig már a harcok során megsemmisült. 

Az 1946. január 30-án kibocsátott 3900/1946 számú iparügyi miniszteri rendelet szerint pedig 

a bányatelkeken a kutatás, feltárás és művelés jogát a továbbiakban kizárólag az állam gya-

korolhatta. 

 1946 márciusában új alapokra helyezték a jóvátétel finanszírozását. Míg addig a gyártók a 
megrendelésekkel együtt 40 – 50 %-os előleget kaptak, ettől kezdve mellőzték a készpénzfize-

tést, és a jóvátételi szállítások ellenértékét zárolt számlára utalta a Jóvátételi Hivatal. Ezzel 
lehetetlenné tették, hogy a magánvállalatok a jóvátételi megrendelések ellenértékével maguk 
gazdálkodjanak. A vállalkozási lehetőségeik így tovább szűkültek.  

1946 júliusában pedig a MÁK Rt. és a Magyar Általános Hitelbank érdekeltségébe tartozó 
Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt. petrozsényi bányái (Dél-Erdély, Románia) ke-

rültek át szovjet tulajdonba, egy nemzetközi megegyezés keretében. 

A szénbányák dolgozói pedig ugyanakkor nem éreztek semmilyen változást a hétköznapjaik-

ban, a fentebb ismertetett problémáik továbbra sem oldódtak meg. Az állami kezelésbevételt 
követően folytatódtak a tárgyalások a végleges államosítási törvény kidolgozása érdekében. 
Azonban több probléma is felmerült. Az Iparügyi Minisztériumban már 1945. december 13-án 
készítettek egy feljegyzést, mely arról számolt be, hogy milyen nehézségek várhatók a tatabá-
nyai ipartelepen akkor, ha csak az ottani szénbányákat államosítják a többi üzem nélkül. A 
feljegyzés szerint ebben az esetben az ipartelep munkásainak egy része az állam, másik része 
a MÁK Rt. szolgálatában állna. Ez a helyzet pedig nem tartható fenn sokáig, ugyanis így a 
munkáslakótelepeket is el kellene határolni egymástól, ami lehetetlen feladat. Ez az állapot 
ráadásul rendkívül szoros együttműködést követelne az állami üzemek, valamint a MÁK Rt. 
tulajdonában maradt üzemek között. 

A MÁK Rt. vezetése a többi régi tulajdonoshoz hasonlóan természetesen minden tőle telhetőt 
elkövetett az állami kezelésbevétel, illetve az államosítás megakadályozása ellen. Az igazgató-
ság sérelmezte többek között, hogy az állami kezelés a tulajdonos számláját terhelte, ezért az 
ügyben a Gyáriparosok Országos Szövetségéhez és a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok 
Egyesülete útján Bán Antal miniszterhez és Tildy Zoltán miniszterelnökhöz fordultak. A MÁK 
Rt. svájci alelnöke Monod René6

 pedig 1946 februárjában a külföldi részvényesek nevében 
tiltakozott a társulat államosítása ellen a miniszterelnöki széket frissen elfoglaló Nagy Fe-

rencnél. Eredményt természetesen már csak azért sem érhetett el, mert ekkoriban Svájc és 
                                              
6
 Külföldi részvényesek színre lépését követően mindig volt a vállalatnak egy külföldi alelnöke. A II. világhábo-

rú időszakában ezt a tisztséget René Monod (1874–1946) személyében egy Genfben élő svájci üzletember töltöt-

te be. 
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Magyarország között nem volt diplomáciai kapcsolat, így csupán magánemberként emelhetett 
panaszt.

7
 

A szénbányák végleges államosításáról szóló törvényjavaslatot végül 1946. május 25-én fo-

gadta el a nemzetgyűlés és június 26-án lépett hatályba. Az 1946: XIII. tc. értelmében a szén-

bányákat és a hozzájuk kapcsolódó melléküzemeket államosították.  

Ezzel az állami szektorban dolgozó munkások aránya elérte a 22 %-ot. A külföldi érdekeltsé-
gek esetében csak azokat a vállalatokat mentesítették, melyek részvénytöbbsége angol, ameri-

kai vagy szovjet tulajdonban volt. Egyéb országok állampolgárainak érdekeltsége, vagy an-

gol, amerikai, illetve szovjet részvényminoritás esetén a vállalatokat államosították. Így került 
az intézkedés hatálya alá a MÁK Rt. is, mely 30 %-os francia–svájci érdekeltséggel működött. 
A törvény kártalanítást is kilátásba helyezett, és az erről szóló törvényjavaslatot a kormány-

nak 1946. október 26-ig kellett volna a nemzetgyűlés elé terjesztenie; ezt a határidőt azonban 
először meghosszabbították 1948. december 31-ig, majd végérvényesen mellőzték. A szénbá-
nyák államosítása még nem mondott ellent a Függetlenségi Front programjának, és a Nyu-

gat-Európában ekkor zajló nacionalizálások mértékét sem haladta meg. Érdekes megfigyelni, 

hogy a szénbányák államosítását az ausztriai államosításokkal egyidőben hajtották végre és 
az ipari munkásságnak hozzávetőlegesen azonos hányadait érintették. 

A MÁK Rt. az államosítással elvesztette teljes vagyonának kb. 80 %-át és kénytelen volt egyéb 
érdekeltségei közé visszavonulni. A társulat tatabányai ipartelepén pedig a szénbányák mel-

lett így került állami tulajdonba a felsőgallai karbidgyár, a szénlepárló üzem, valamint az 
erőmű. (Az ipartelepen két erőmű is működött: az egyik az 1898-ban épült tatabányai erőmű, 
mely a MÁK Rt. üzeme volt; az 1920-as évek végén pedig megkezdte működését a bánhidai 
erőmű, mely az angol érdekeltségű Magyar Dunántúli Villamossági Rt. tulajdonában állt, 
szénnel viszont a MÁK Rt. bányái látták el.) Az iparvidék tehát két részre szakadt: egy állami 
és egy magánkézben lévő vállalatra (MÁK Rt.). Ezzel pedig a fentebb ismertetett decemberi 

minisztériumi feljegyzésben megvalósult hátrányos helyzet alakult ki. Az államosítás pedig 
nemhogy megszüntette volna a szociális problémákat, hanem újabbakat szült. Az Iparügyi 
Minisztérium ugyanis átvette a MÁK Rt. központi alkalmazottainak mintegy felét, Tatabányán 
ugyanakkor nagyszámú munkavállaló nem került átvételre, holott munkakörükre való tekintet-

tel az államosított üzemek állományába kellett volna tartozniuk. Az át nem vett és a MÁK Rt-
nél alkalmazást nem nyert munkavállalók felmondási járandósága és végkielégítése pedig a 
vállalatot terhelte. A MÁK Rt. üzemeinél maradt dolgozók ugyanakkor továbbra is tagjai ma-

radtak a tatabányai bányatárspénztárnak. 

Az állam pedig nem is igazán tudott mit kezdeni az államosított szénbányákkal, ugyanis ezen 

üzemek irányítására egy akkora állami óriásvállalatot kellett létrehozni, melyhez hasonló 
                                              
7
 Érdekes módon Edelényben és Szuhakállóban is voltak ekkor amerikai érdekeltségbe tartozó bányák. Ezekkel a  

szovjetek nem tudtak mit kezdeni és csak 1948-ban tudták államosítani. (Glattstein Hermann, Amerikából haza-

jött nagynénje, jelentős összeggel társult a vállalkozáshoz, s ez nagyban segítette az üzem kialakítását. A válto-

zás rákerült az Edelényi Kőszénbánya Vállalat Rt. cégjelzésére, és így amerikai érdekeltségű lett a vállalat. Ha-

dobás Sándor: Szénbányászat Edelényben). Ugyanígy Salamonovitsék Lánci-völgyi bányáját 1946-ban sem 

vették állami tulajdonba, mert igazolni tudta amerikai érdekeltségét. Csak 1948-ban került az állami bányák 
közé. A szuhakállói Borsodvidéki Bányaipari és Faforgalmi Rt. amerikai érdekeltség szintén, Winter bánya 
északi területeinek művelése, valamint Szuhakálló I. lejtősakna tulajdonlása. Nem vették azonnal állami kezelés-

be, 1948-ig magánbányaként működött.  
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addig még nem is létezett a magyar történelemben. Ráadásul az államosítás során összevont 
vállalatok felépítése meglehetősen eltérő volt: míg a Salgó és a MÁK fejlett, ám eltérő admi-

nisztrációval rendelkeztek, addig a kisebb bányavállalatoknak tulajdonképpen nem volt szer-

vezett ügyvitelük. A megoldást keresve tanulmányozták a MÁV, mint állami óriásvállalat fel-

építését és ügyvitelét.  

Az állami szénbányák irányítására végül 1946 szeptemberében létrehozták a Magyar Állami 
Szénbányák Rt-t (MÁSZ Rt.), melynek vezérigazgatója Osztrovszky György lett. A MÁSZ Rt. 
állami tulajdonú, elidegeníthetetlen részvényekkel működött. 

A MÁSZ részvényeinek többsége az Iparügyi Minisztérium kezében volt, így az igazgatóság-

ban is a tárcáé lett a majoritás. Az operatív vezetés azonban az igazgatóságtól teljesen füg-

getlenül alakított végrehajtó bizottság kezében volt, mely testület a Gazdasági Főtanács irá-
nyítása alatt állt. A kommunisták tehát a MÁSZ Rt. vezetését is megszerezték. 

Az állami vállalat megalakításával egy centralizált bányaigazgatás valósult meg. A MÁSZ Rt. 
IV. Bányakerülete fedte le a tatabányai bányákat. A MÁSZ működése azonban egyáltalán nem 
volt kielégítő, amiben az is szerepet játszhatott, hogy az állami vállalat vezetésében nagyon 
sok aluliskolázott személy vett részt, akik vezetői tapasztalattal nem, csak pártigazolvánnyal 
rendelkeztek. A munkásjóléti problémák ezután sem oldódtak meg, amit mi sem bizonyít job-

ban, minthogy Tatabányán 1946 decemberében egy nagyobb sztrájk robbant ki… 

Hamarosan a kommunisták hatalmi törekvéseivel párhuzamosan további államosítások követ-

keztek, melyek már meghaladtak minden demokratikus és gazdaságilag racionális normát és 
teljesen átalakították a meglévő ipari és pénzügyi szférát is. 1947 szeptemberében a bankszek-

tor nacionalizálásával államosították a Magyar Általános Hitelbankot, és ezzel a bank tulaj-

donában lévő MÁK Rt. részvények is az állam kezébe mentek át. 1947 novemberében pedig 
állami tulajdonba vették az alumíniumgyártást és a bauxitbányászatot. A MÁK Rt. ily módon 
elvesztette a tatabányai alumíniumkohót és a bauxitcementgyárat. Ezeket az üzemeket azon-

ban már nem a MÁSZ Rt., hanem az 1946 decemberében létrehozott Nehézipari Központ 
(NIK) alá rendelték. A NIK a MÁSZ Rt.-hez hasonlóan az iparügyi miniszter felügyelete alá 
került, az irányítás azonban ezúttal is a Gazdasági Főtanács kezében összpontosult. 

1947 végére a MÁK Rt. teljesen összezsugorodott és gyakorlatilag már nem volt nagyvállalat. 

A MÁK Rt. bomlása azonban nem állt meg. A szénbányák államosítását követően a vállalat-

nak az illetékes hatóságoktól kellett szenet igényelni. A legtöbb esetben viszont a kért mennyi-

ségnek csupán egy részét kapták meg. A MÁK Rt. így nem tudta kiutalni a felsőgallai üzemek 
munkásainak a kollektív szerződés értelmében nekik járó illetményszenet, mely bele volt építve 
a dolgozók fizetésébe. Ráadásul az államosítási törvény szerint a magánszektorban maradt 
munkásság sem részesülhetett kedvezőtlenebb ellátásban, mint a bányamunkásság. 

Az elégtelen szénmennyiség következtében nem tudták fűteni a felsőgallai kulturális és szociá-
lis helyiségeket. Az illetményszén elmaradása pedig bérfeszültségeket szült. A felsőgallai 
munkások annyira elkeseredtek, hogy 1947 decemberében kilátásba helyezték: amennyiben 

nem kapják meg illetményszenüket még karácsony előtt, felborítják a szénszállító kisvasutat. A 
MÁK Rt. engedni kényszerült és az üzemi szénből fizette ki a munkásokat. Ennek következté-
ben viszont drasztikusan megcsappantak a gyárak szénkészletei, december második felére 
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pedig már a mészégető üzem működőképessége került veszélybe. A vállalat pedig hiába for-

dult segítségért több alkalommal a Gazdasági Főtanácshoz. 

Már önmagában az a helyzet abszurdnak számít, hogy annak a vállalatnak kelljen szénkiuta-

lásért folyamodnia, amelyik korábban az ország egyik első számú szénkitermelője volt. Az 

államhatalom pedig szándékosan tartotta vissza a szükséges szénmennyiséget, így akarván 
ellehetetleníteni a magánvállalat további működését. 

Utolsó lépésként 1948. március 25-én a kormányzat rendeleti úton államosította a 100 alkal-

mazottnál többet foglalkoztató vállalatokat; az intézkedést az országgyűlés csak utólag foglal-

ta törvénybe (1948: XXV. tc.). Ezzel az állami szektorban foglalkoztatottak aránya a nehéz-

iparban meghaladta a 90 %-ot, és MÁK Rt. valamennyi megmaradt üzeme is bekerült az ál-

lamosítás rendszerébe.  

Ezzel a nagy múltú Magyar Általános Kőszénbánya Társulat, melynek működési időtartamát 
az alapszabályok 90 évben határozták meg (elvileg 1980-ig kellett volna tevékenykednie), 57 
év után megszűnt létezni.  

Április 4-én pedig a GYOSZ is feloszlott.  

Scitovszky Tibor elnök nem várta ki a MÁK Rt. teljes felszámolását, hanem még időben emig-

rált az Egyesült Államokban élő fiához; így a társulat utolsó, 1948. február 14-én tartott köz-

gyűlését már Rehling Konrád vezette le alelnöki minőségében.  

A MÁK Rt. utolsó közgyűlésén meglehetősen gyászos volt a hangulat; az államosítás tervezett 
következő lépéséről a vállalatvezetés és részvényesek még nem rendelkezhettek semmilyen 

ismerettel, tudomásul vették ugyanakkor a szebb napokat látott vállalat összezsugorodásának 
tényét és ennek megfelelően számoltak az adminisztráció átszervezésével. 

Az újabb államosítási hullám a gazdasági irányítás további átszervezését tette szükségessé. 

A MÁSZ Rt.-t azért sem akarták tovább működtetni, mert az immár szocialista rendszerben 

elavultnak tartották a részvénytársasági formát.  

Ennek megfelelően 1948 augusztusában a Gazdasági Főtanács határozatot hozott a szénbá-
nyászati igazgatás decentralizálásáról. A határozat rendelkezett a MÁSZ Rt. felszámolásáról 
és a szénbányászat ipari központokba, illetve nemzeti vállalatokba történő szervezéséről. A 
gyakorlati megvalósítás azonban sok időt vett igénybe, mert fokozott mértékben jelentkezett a 
bányamérnök- és szakalkalmazott hiány. Ezen kívül minden egyes nemzeti vállalatnál komp-

lett apparátust kellett kiépíteni. Végül október közepére a 19 szénbányászati nemzeti vállalat 
egyikeként megalakult a Tatabányai Szénbányák Nemzeti Vállalat. 

Megállapíthatjuk, hogy a háború utáni munkásjóléti problémák nem a MÁK Rt. kizsákmányo-

ló politikájának, hanem a rendkívül rossz körülményeknek tudhatók be. Láthattuk, hogy az 

élelmiszerellátás terén még a frissen felálló üzemi bizottságok is tehetetlennek bizonyultak. Az 

államosítás pedig nem egy esetben további problémákat szült, hiszen elbocsátásokkal járt 
együtt. Ráadásul a MÁSZ Rt. megalakulása után is volt sztrájk, ami bizonyítja, hogy a munká-
sok továbbra sem voltak elégedettek helyzetükkel.  
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A több lépcsőben végrehajtott államosítást (1945 decembere, 1946 júniusa, 1948 márciusa) 
pedig minden megfontoltság nélkül hajtották végre, és az így kialakult rendszerek nem voltak 

sokáig fenntarthatóak.  

Ezzel pedig csupán azt érték el, hogy a problémákról már nem vállalati, hanem állami szinten 
kellett dönteni, és előállt a túlzott központosítás. Ezért is kellett többször átszervezni a kor-

mányzati gazdaságirányítást.”8
 

                                              
8
 Macher Péter: A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. újjászervezése és államosítása 1945–1948. Dr. B. Stenge 

Csaba: Tanulmányok Tatabánya történetéből I. 2017. 
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„ A valóságban nem a munkaadó fizeti a béreket, hanem  

a termék, a vezetés pedig szervez; úgy szervezi a  

termelést, hogy a termékek képesek legyenek fizetni.”1
 

 

 

1945. 

 

A háború után a sajószentpéteri szénbányászat is egy időre szovjet katonai felügyelet 
alá került.  

1944 decemberében Sajószentpéter székhellyel megalakult a volt üzemvezetőségek közremű-
ködésével a „bányaparancsnokság‖, mely a Sajó jobb part bányászatának első átfogó irányí-
tó szervévé vált.  

Aztán a következő folyamat mindegyike érintette a sajószentpéteri szénbányákat is. A borsodi 

szénmedencét az oroszok három körzetbe osztották be:  

1. Barcikai körzeti bányaigazgatóság.  

2. Sajószentpéteri körzeti bányaigazgatóság.  

3. Királdi körzeti bányaigazgatóság.  

Akkor az összes körzeti igazgatóságok feletti szerv: a sajókazai katonai parancsnok: Batasov 

százados, aki Belov és Kulagin tábornokok alá van rendelve. A körzeti bányaigazgatóságokat 
mindenütt a MÁK Rt, illetve a Borsodi Szénbányák Rt, illetve a korábbi vállalati szervezetek-

ben működő mérnökei, munkatársai vezették. (MÁVAG, Rimamurány Salgótarjáni Vasmű…) 

Óriási szerencsére a barcikai erőmű szinte teljesen éppen maradt, így a villamosenergia ellá-
tás, már ha kapott elég szenet, biztosított volt, valamelyest.  

Ezután az események gyorsan követték egymást. Robbanóanyag-gyártás kezdődött Sajó-
szentpéteren. Megszervezték az élelmiszerellátást.2 Haladéktalanul újra indították a termelést, 
ahol csak lehetett. Ezt így írta le a háború utáni történetírás, azonban mindezekhez majd sú-
lyos megjegyzések kerülnek! A szovjeteknek minden fontos volt, ami az ő érdekeiket szolgálta 

és semmi sem, ami nem az volt!  

Mindezekkel 1945-ben 26 bányából – ez nem csak Sajószentpéter környéke – már 337 000 t 
termelést biztosítottak. Az elővájás-szerű, sok helyen még villamos árammal sem ellátott, 
decentralizált bányászatra az egy aknára jutó átlagos 13 000 t éves termelés volt ekkor a jel-

lemző. 

                                                 
1
 Henry Ford 

2
 Erről és a fizetésekről azonban lesz még szó, mert nem volt ilyen egyértelműen pozitív az ügy! 



Sajószentpéter szénbányászata 25. Sajószentpéter szénbányái 1945 után 

 

3 

Sajnálatos módon a „politizálás‖ azonnal éreztette a hatásait, mert az üzemi bizottságokban 
nem szakemberek voltak! Lépten-nyomon konfliktusok voltak a műszaki vezetés és az üzemi 
bizottságok között.3 

A széntermelést az állandósult vagonhiány, amire a szovjetek a saját öncélú szervezéseikkel 
még jócskán rátettek, alapjaiban akadályozta a sajószentpéteri széntermelést is. Nagyjából 
kaotikusak az állapotok, élelmiszer alig, a szovjetektől fizetés alig, a kis keresettel szerzett 

pengő viszont naptól-napra értéktelenedik… 

Azzal kapcsolatosan, hogy Sajószentpéter környékén mely bányák léteznek ekkor egy kis kite-

kintést adunk. Annál is inkább, mivel amelyek az azonnali bezárást megússzák, majd az új, 
Bükkaljai Vállalatnál kerülnek összevonásra, Sajószentpéteren. 

Tesszük mindezt annak a felmérésnek az alapján, amelyet az Iparügyi Miniszter 50.001/1945 
sz. rendelete alapján készült – kereskedelmi és iparkamarai – adatszolgáltatás rendelt el. A 

felmérést azonos szerkezetben kellett mindenhol elvégezni. 4 

A felmérés elkészült, sajnos sok hibával és pontatlansággal. Mindez talán akkor arra vezethe-

tő vissza, nem biztos, hogy a felmérések elvégzésekor azokat kérdezték, akik ezekről a leg-

többet tudták. 

 

1. A vállalat, cég megnevezése  

2. Székhelye  

3. Telephelye  

4. Kik a vállalat tulajdonosai?  

5. A tulajdonosok helyben tartózkodnak-e vagy elmenekültek?  

6. Ha elmenekültek, eltávozásuk előtt maguk helyett állítottak-e megbízottat?  

7. Ha nem állítottak maguk helyett megbízottat, áll-e rendelkezésre megfelelő szakértelemmel és tudás-

sal rendelkező vezetésre alkalmas egyén?  

8. Hány tisztviselőt foglalkoztatott a vállalat a vörös hadsereg bejövetele előtt?  

9. Hány munkást foglalkoztatott a vállalat a vörös hadsereg bejövetele előtt?  

10. Hány tisztviselő áll most rendelkezésre az üzem megindításához?  

11. Hány munkás áll most rendelkezésre az üzem megindításához?  

12. Ha nem áll rendelkezésre elegendő munkás, hogyan volna a szükséges munkáslétszám biztosítható?  

13. Amennyiben dolgozott az üzem, az alkalmazottak munkabérüket megkapták-e?  

14. A ki nem fizetett, de a munkavállalót jogosan megillető munkabér milyen módon volna kifizethető?  

15. Milyen hajtóereje volt az üzemnek?  

16. Milyen gépek voltak az üzemben?  

17. Milyen berendezései, felszerelései voltak az üzemnek?  

                                                 
3
 Az üzemi bizottságok összetételét a politikai pártok határozták meg. A szakmaiság nem volt szempont! 

4
 A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 125 éve (Miskolc, 2004) G. Jakó Mariann: A Miskolci Kereskedelmi 

és Iparkamara működése és szervezeti felépítése megalakulásától 1948-ig. Adattár 
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18. Milyen állapotban vannak ezek?  

19. Hogyan volnának pótolhatóak az esetleges hiányok?  

20. Van-e és milyen nyersanyag és félkészgyártmány az üzemben? 

21. A romlástól meg vannak-e óvva ezek az anyagok?  

22. Ha nincsenek megóvva, hogyan volnának óvhatók és a termelés céljaira biztosíthatók?  

23. A készletben van-e kender és len nyersanyag és félgyártmány?  

24. A készletben van-e cukorgyártás anyagául szolgáló cukorrépa?  

25. Össze vannak-e ezek gyűjtve vagy megfelelően tárolva?  

26. Milyen üzemanyagok vannak az üzemben?  

27. Milyen üzemanyag beszerzési forrásokat és lehetőségeket és milyen mennyiségre nézve tud megje-

lölni?  

28. Egyéb megjegyzések 

 

Kőszénbánya, Alacska  

1. Északmagyarországi Kőszénbánya Rt.  

2. Budapest.  

3. Alacska.  

4. Itt nevezett rt., Budapest.  

5. Állandóan Budapesten tartózkodnak.  

6. Megbízottjuk az üzemnél van.  

8. 6 fő.  

9. 140 fő.  

10. 3 fő.  

11. 90 fő.  

12. Elegendő munkás áll rendelkezésre.  

13. Csak októbertől nem.  

14. Az eladott szén árából, ha ebből nem futná, a vállalat tulajdonosának tartalék tőkéjéből.  

15. Villanyáram.  

16. 3 szivattyú, 2 felvonógép, kötélpálya - felszíni szénszállító - felszíni felvonó, - szénosztályo-

zó gép -, 2 szellőztető, 2 db nagy gőzgép, 1 vitla.  

18. Használható állapotban.  

20. Nyersanyag a szénkincs. Kitermelt állapotban, készletezve van még kb. 80 t.  

21. Igen.  

24. Nincs.  

26. Saját használatra szolgáló olaj, egyéb szükséges bányászati anyagok, karbid, robbanó 
anyag, azonban nem kielégítő mennyiségben. 
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Kőszénbánya, Barcika  

1. Barcikai Kőszénbánya Vállalat, Heimlich László és Társai.  

2. Barcika.  

3. Barcika.  

4. Landau Dávid, Landau József, Zimmermann József, Schwartz József, Heimlich László.  

5. Elvitték.  

6. Igen.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. 77 munkást.  

10. 8 tisztviselő.  

11. 93 munkás.  

12. A közeli falvakból.  

13. Mindenki megkapta.  

16. Szivattyú Diesel-motorral.  

17. 50 db csille, 31 db lóré.  

18. Tűrhető.  

 

Szénbánya, Berente  

1. Arnót Vilmos Berentei „Erzsébet‖ Szénbánya.  

2. Berente.  

3. Berente.  

4. Arnót Vilmos, Gaál József.  

5. Arnót Vilmos ismeretlen helyen, Gaál József helyben tartózkodik.  

6. Arnót Vilmos elszállítás előtt cégjelzéssel és teljes hatáskörrel Gaál Józsefet felruházta, a 
Miskolci Bányakapitányság pedig vállalatvezetőnek kijelölte. 

SS. 4 tisztviselőt.  

9. 114 munkást.  

10. 4 tisztviselő.  

11. 86 munkás.  

12. Megfelelő rendelettel a vidéki munkásokat berendelni.  

13. A decemberi munkabérek kifizetetlenek.  

14. A ki nem fizetett munkabérek segély útján volnának kifizethetők.  

15. Villamos áram.  

16. Teljes gépei.  

17. Teljes berendezései voltak az üzemnek.  

18. 1 db 17 HP villamosmotor kivételével jó állapotban vannak.  

20. Anyagkészlet nincs.  
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27. Az üzem fenntartásához szükséges bányafa, robbanóanyagok, kenőanyagok, karbid és 
egyéb anyagok szükségesek. Beszerzési forrást azonban megjelölni nem tudunk.  

 

Kőszénbánya, Berente  

1. Berentei Kőszénbánya Vállalat.  

2. Berente.  

3. Berente.  

4. Gedeon Elemérné, Sajószentpéter.  

5. Állítólag Győrben tartózkodik.  

6. Igen.  

8. 6 fő.  

9. 230 fő.  

10. 6 fő.  

11. 219 fő.  

12. Elegendő.  

13. F. év januártól nem.  

14. Az eladott szén árából, ha ebből nem lehetne, a tulajdonos tőkéjéből.  

15. Villanyáram.  

16. 1 db szénosztályozó, 1 db szállítógép, 1 db vagonvontató gép, 1 db szellőztetőgép. 18. 
Használható állapotban.  

20. Nyersanyag a szénkincs. Kitermelt állapotban, készletezve van kb. 30 tonna szén.  

21. Igen. 

26. Saját használatra szolgáló üzemanyagok, olaj, benzin, robbanó anyag, karbid, azonban 
nem kielégítő mennyiségben. 

 

Kőszénbánya, Kondó  

1. Ludnavölgyi Kőszénbánya Vállalat Kft.  

2. Kondó.  

3. Kondó.  

4. Rosinger Andor.  

5. Jelenleg a tulajdonos helyben tartózkodik. Nevezett tulajdonos a zsidó üldözés elől az utóbbi 
tíz hónapban részben munkaszolgálatot teljesített, részben bujdosott és az üzemhez most tért 
vissza.  

6. A tulajdonos elhurcolása előtt Hamaridesz Mihályt és Martos Mátyást bízta meg az üzem 
vezetésével és jelenleg is nevezettek vezetik az üzemet.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. Cca 200 munkást.  

10. 6 tisztviselő.  
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11. 196 munkás.  

12. A környező községekből a még otthon levő szakmunkások és a régebben üzemünknél dolgo-

zó munkások visszarendelése.  

13. Az alkalmazottak 1944. évi december hó 31-ig a régebben felvett és le nem szállított szén-

előlegekből munkabérüket megkapták.  

14. Munkavállalóinknak és tisztviselőinknek jogosan járó munkabérük 1945. január hó 1-től 
esedékes, mely pénzösszeget a MÁV vasúti mozdonyai részére átvett és ki nem fizetett cca 50 
vagon és a vörös hadsereg parancsnokságának rendelkezése szerint 1944. dec. 31-től 1945. 
jan. 29-ig elszállított 284 vagon szénért járó összegekből lehetne fedezni. A kifizetés leghosz-

szabb időtartama 1945. évi február hó 15-ig bezárólag.  

15. Gőzerőre berendezett 2 db szállító gép (bányából).  

16. 1 db kisvasúti gőzmozdony.  

17. 60 db szénszállításra alkalmas bányacsille vaslemezből.  

18. Az ez idő szerint meglévő berendezés, felszerelés és használhatóság szempontjából 60%-os.  

19. Kiutalás útján az esetleg még hosszabb idő múlva üzembe helyezhető más üzemek készleté-
ből.  

20. Szén.  

21. Igen.  

26. Szén, olaj, robbanó és világító anyagból 2 hétre elegendő.  

27. Esetleg még üzemben lévő szénbányáknál tárolt készletek kiutalása. 

 

 Kőszénbánya, Sajókazinc 

1. Ádámvölgyi Kőszénbánya Kft.  

2. Sajókazinc.  

3. Sajókazinc.  

4. Lengyel Sándor, Jászberény; Balla Gábor, Kassa; Davidovics Emil, Szepsi; Faragó Antal, 
Jászárokszállás; Schvéd Ármin, Miskolc.  

5. Faragó Antal kivételével izraelita vallásúak, így jelenlegi tartózkodási helyüket nem tudjuk.  

6. Eltávozásuk előtt Keve Béla bányafőtanácsost bízták meg a vállalat vezetésével.  

8. 11 tisztviselőt.  

9. 192 munkást.  

10. 12 tisztviselő.  

11. 193 munkás.  

14. A tisztviselőknek és munkásoknak mintegy 12.000 P munkabérrel tartozunk, mely összeg az 
orosz katonai parancsnokság által létesített központi pénztárból lenne kiutalandó.  

15. Villanyerő.  

16. 116 fm villanyerőre berendezett végtelen kötélpálya 20 HP motorral, 4 Vi HP motorral el-

látott vízszivattyú-berendezése, 4 km hosszú keskeny nyomtávú vasút.  

17. 30 db 1 m3 lóré, 50 db 5/10 m3 csille.  
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18. Elkallódott és hiányzik: 20 fm gépszíj, 12 db nehéz bányaló, 2 db szekér, 12 db lószerszám, 
6 q zsír, 30 q liszt, 1 wertheim-kassa.  

27. Okvetlenül szükséges anyag: 300 kg paxit, 600 karika gyújtózsinór, 10.000 db gyutacs, 10 q 
karbid, 3 q csillekenőcs, 300 m3 bányafa, 100 db karbidlámpa, 200 pár bányász bakancs, 60 q 
liszt, 10 q zsír, vegyes élelmiszerek, melyeket csak az orosz parancsnokság központi kiutalásá-
val lehetne biztosítani.  

 

Kőszénbánya, Sajólászlófalva  

1. Hencidai Kőszénbánya bérlete Sajóbábony.  

2. Sajóbábony.  

3. Sajólászlófalva.  

4. Dr. Palásthy Ágoston, bérlő Hencidai Ignác.  

5. Dr. Palásthy Ágoston állítólag büntetés kitöltése végett fogva van. Hencidai Ignác október-

ben Budapestre utazott. Betegség és közlekedés lehetetlensége miatt távol van.  

6. Hencidai Ignác távozása előtt Csik Béla bányagondnokot bízta meg a bánya továbbvezetésé-
vel.  

8. 4 tisztviselőt. 

9. 80 munkást.  

10. 4 tisztviselőt.  

11. 23 munkás áll rendelkezésre a Sajójobbparti Kőszénbányák Igazgatósága által eszközölt 
áthelyezések következtében.  

12. A Sajójobbparti Kőszénbányák Igazgatósága által végrehajtott munkáslétszám csökkentés 
azon indokolással történt, hogy egyelőre a tengelyen való szállítás megoldása nehézségekbe 
ütközik, ha ez megoldható lesz, a létszámot emelni fogja.  

13. Az alkalmazottak munkabérüket megkapták.  

15. 1 lokomobil gőzgép által hajtott dinamó útján fejlesztett áram.  

16. 1 szivattyú és 1 vonókészülék granik.  

18. A gőzgépjavítást igényel, de üzemben van.  

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter és Kondó  

1. Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa.  

2. Sajószentpéter.  

3. Sajószentpéter és Kondó.  

4. Bolváry Tibor, Szalai Béla, Dr. Sichermann Sándor.  

5. Szalai Béla helyben tartózkodik. Bolváry Tibor katona, mint ilyennek, tartózkodási helye is-

meretlen. Dr. Sichermann Sándor visszajövetele rövidesen várható.  

6. A vállalat vezetése Szalai Bélára bízatott.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. 180 munkást.  
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10. 7 tisztviselőt.  

11. 260 munkás.  

12. Általában szakmunkás hiány van.  

13. Az alkalmazottak december 30-ig terjedő időre munkabérüket megkapták.  

14. Január hónapra eső munkabér - melynek kifizetése február 15-ig esedékes - egyelőre meg-

oldatlan.  

15. A sajószentpéteri telepen elektromos áram, a kondói telepen gőzgép.  

18.. A vállalat gépei, berendezései, felszerelései üzemképes állapotban vannak.  

19. Kenőanyagban és robbanóanyagban van nagyobb hiány.  

20. Cca 8-10 vagon szén áll rendelkezésre, amely az orosz parancsnokság által van lefoglalva.  

23. Nincs.  

24. Nincs.  

26. Olaj és kenőanyagban igen nagy a hiány.  

27. Előttünk ismeretlen. 

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter 

1. Déry Attila Kőszénbányája (Balánt5
-völgyi).  

2. Sajószentpéter.  

3. Sajószentpéter.  

4. Déry Attila.  

5. Sajószentpéteren.  

7. Üzemvezető Egyed András.6  

8. 3 fő.  

9. 50 főt.  

10. 2 fő.  

11. 30 fő.  

12. A környező falvakból pótolható.  

13. Decemberig igen.  

14. A tulajdonos tőkéjéből vagy kölcsönből.  

15. Villany.  

16. 1 villanymotor.  

                                                 
5
 Helyesen Palánt-völgy 

6
  Egyed András bányatulajdonos. .Született 1887-ben Baróton. 'Középiskolái elvégzése után 1905-ben lépett a 

bánya szolgálatába, és mint bányagyakornok kezdte működését. ' 1906–1907-ig a petrozsényi bányászati szakis-

kola elvégzése után Köjiecen, mint bányafelmérő működött, ezután a köteles katonai szolgálái át töltötte ki. Mint 
üzemi aknász a Salgótarjáni Rt. petrozsényi bányájában működ ott. 1910-ben a kincstár szolgálatába lépett 
ugyancsak Petrozsényban. 1920-bán a román megszállás következtében, mint műszaki segédtisztet nyugdíjazták. 
Elzután került Sajókondóra felelős üzemvezetőnek. 1922-ben bányatulajdonos lett 1925-ben alapította a 
Balázsvölgyi Kőszénbányát. 
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17. 40 db bánya csille, 1 db szállítóvilla.  

18. Jó állapotban.  

20. 800 q akna szén.  

21. Elszállítása a mai napon megkezdődött.  

26. Olaj nincs, a robbanó kölcsön van adva.  

27. Borsodi Szénbányák. 

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter  

1. Kőszénbánya.  

2. [Sajószentpéter].  

4. Auszlender és Társa.  

5. Elvitték őket.  

7. A Bányakapitányság kirendelt megbízottat.  

8. 2 főt.  

9. 18 főt.  

10. 2 fő.  

11. 15 fő.  

12. A környező falvakból.  

13. Januári fizetést nem kapták meg, csak akik a vasútépítésnél és bánya víztelenítésnél dolgoz-

tak. 

14. Kölcsönből vagy a kintlévő követelések befolyásából.  

15. Gőzerő.  

16. 1 db félstabil gőzgép, 1 db generátor villanyfejlesztéshez, 2 db villanyszivattyú, 10 db bá-
nya csille, 1 db szállító villa.  

18. Gyenge, erősen használt állapotban.  

19. Az üzemet átállítani villanyra, a Barcikai villanyvezetékbe bekapcsolni.  

26. 200 q szén.  

 

Kőszénbánya, Sajószentpéter  

1. Borsodi Szénbányák Rt. [Sajószentpéteri Bányaüzeme].  

2. [Sajószentpéter].  

3. [Sajószentpéter].  

4. Borsodi Szénbányák Rt.  

5. Budapesten székelnek.  

6. Felelős üzemvezető Sipos Antal okl. bányamérnök a helyén maradt.  

7. Fenti ipartelep vezetésével megbízott megfelelő szakértelemmel és tudással rendelkezik.  

8. 6 fő.  



Sajószentpéter szénbányászata 25. Sajószentpéter szénbányái 1945 után 

 

11 

9. 410 munkás.  

10. 6 fő.  

11. 450 munkás.  

13. A munkások 1944. november és december havi bérmaradványukat még nem kapták meg 
pénzfedezet hiányában.  

14. Kifizetés oly módon lenne eszközölhető, ha a vállalat javára jóváírandó lenne a Nemzeti 
Bank Miskolci fiókjánál.  

15. Különféle elektromos gépek.  

16. 1 db ventilátor 1000 km3/perc, 1 db ventilátor meghajtómotor 10 HP, 2 db szállítógép, 2 
meghajtó motor 50 FIP, 4 szivattyú, 4 szivattyú meghajtó motor SÍ. 65 HP, 2 áramátalakító, 2 
db meghajtó motor 2a. 35 HP, 2 műhelymotor 20 HP, 1 körfűrész, 1 körfűrész meghajtó motor, 
1 db 25 HP, 2 db meddő és anyagfelvonó gép hozzá motor á 10 HP, 1 db szénosztályozó be-

rendezés, hozzá 1 motor 19 HP, 3 db szivattyú, 3 szivattyú meghajtó motor 5 HP 2 szivaty- tyú, 
2 szivattyú meghajtó motor 28 HP, 1 db szállítógép, 1 db szállítógép motor 19 HP.  

18. A meglévő berendezések üzemképes jó állapotban vannak.  

19. Közvetlen a gyáraktól való megrendeléssel.  

20. Napi termelvény (napi 20-24 vagon szén).  

21. Igen. 

23. Nincs.  

24. Nincs.  

25. Nincs.  

26. A folytonos kiszállítások miatt csak a napi termelvény.  

28. Az üzem továbbvitele szempontjából 150 db bányacsillérre, 300 kg gépolajra, 450 kg gép-

zsírra, 3000 fm 20 mm I-ü sodronykötélre, 700 kg paxitra - havi szükséglet-, 6000 db gyutacsra 

- havi szükséglet - 50 kg ammóniák szódára, 50 fm gépszíjra 120 m/m széles, 50 kg petróleum-

ra [lenne szükség] a gyártól való beszerzéssel. 

 

Iparvasút, Sajószentpéter  

1. Bajainé és Társa, Kondó-Sajószentpéteri Iparvasút.  

2. Budapest, V. Tükör u. 2. sz.  

3. Sajószentpéter.  

4. Dr. Bajai Ernőné Kabdebó Margit és Kabdebó István.  

5. Tulajdonosok a Vörös Hadsereg bejövetele előtt is Budapesten tartózkodtak.  

6. Helybeli megbízott: Szalai Béla a Kondói Kőszénbánya, Bolváry és Társa cég társtulajdono-

sa.  

8. 1 tisztviselőt.  

9. 33 munkást.  

10. 1 tisztviselőt.  

11. 42 munkás. 

12. Általában szakmunkás hiány van.  
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13. Az alkalmazottak december hó 31-ig terjedő időre munkabérüket megkapták.  

14. Január hónapra esedékes munkabérek kifizetése február 15-ig esedékes, egyelőre megol-

datlan.  

15. Sajószentpéteri telepen elektromos hajtóerő áll rendelkezésre.  

18. A vállalat gépei, berendezései, felszerelései üzemképes állapotban vannak.  

19. Kenőanyagban van nagy hiány.  

20. Semminemű nyersanyag nem áll rendelkezésre, az üzem vitelére nem is szükséges.  

26. Olaj kenőanyagban igen nagy hiány.  

27. Előttünk ismeretlen. 

 

Villanytelep, Barcika  

1. Borsodi Szénbányák Rt. Barcikai Villanytelep Üzemvezetősége.  

2. Budapest.  

3. Barcika.  

4. Borsodi Szénbányák Rt. 

5. Központi igazgatóság Budapesten van.  

6. Eltávozásuk előtt megbízottat állítottak.  

8. 8 tisztviselőt.  

9. 136 munkást.  

10. 5 tisztviselő.  

11. 148 munkás.  

13. Az alkalmazottak munkabérüket megkapták.  

15. Gőz erejű erőtelep.  

16. 3 db turbógenerátorral rendelkezünk.  

18. Fentiek tűrhető állapotban vannak.  

20. Az üzemben villamos energia termelés folyik.  

26. A szükséges szénnel rendelkezünk, egyéb anyag (olaj) csupán 1 hónapra elegendő.  

27. Beszerzési forrásokat megjelölni nem tudunk. Legszükségesebb és legsürgősebben beszer-

zendő anyagok: 100 kg akkumulátor kénsav 28° Bé, 10 tartály sűrített oxigén, 200 kg karbid, 
300 db. HD typusú 10 kV. porc. szig., 10 q kovácsszén, 100 q tűzifa, 2 m2 5 mm vastag fénybőr, 
5 kg talpbőr, 2-2 m2 1-2-3 mm vastag magas nyomású Klingerit lemez, 10 db kazánbúvónyílás-

tömörítés, 100 kg 4-5 gépolaj, 50 kg dinamóolaj, 30 kg gőzhengerolaj, 100 kg gépzsír, 30 kg 
petróleum, 20 kg 720-as lámpabenzin, 100 kg géptisztítórongy, 20-20 m 70, 80, 100 és 140 mm 
széles géphajtószíj, 4-4 db 17x6"-os autógumiabroncs és tömlő, 50 db 12" hosszú fémfűrészlap, 
300 kg ipari só, 100 kg 18%-os triátriumfoszfát, 800 m2 4/4-es raktárüveg, 5-5 q szürke és mí-
niumos ablak tapasz, 1-1 db 180 és 250 mm-es központi esztergapad tokmány, 1 db eszterga-

pad síktárcsa, 1-1 db autogén vágó és hegesztőpisztoly, 1 készlet villamoshegesztő berendezés 
felszereléssel, 1 készlet asztalosszerszám, 2-2 készlet villamosszerelői és lakatos kézi szerszám, 
2-2 készlet Witwort és gáz- menetvágó és fúró fá'-től 2"-ig, csőprések V4-2"-ig. 
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Egy kis lapszemle ezekből az időkből, főleg Sajószentpéter és a bányászat vonatkozá-
saiban. Ettől azonban ezekből sokkal több is kiderül! 

 

„ Augusztus 1-től 50 deka lesz a nehéz testi munkások kenyérfejadagja 

Oszip István7
 főispánt elvtárs a termelés fokozására hívta fel a borsodi bánya- és ipari 

munkásságot. 

Oazip István főispán elvtárs, közellátási kormány biztos végigjárta Sajószentpéter bányatele-

peit, az ózdi és a rudabányai gyártelepet, hogy felülvizsgálja a termelés csökkenésének okait. 
A szerzett tapasztalatok után úgy Ózdon, mint Borsodnádasdon egybehívta az üzemi bizottsá-
got, valamint a bizalmiakat és hozzájuk a következő beszédet intézte. 

– A termelés úgy a sajóvölgyi szénbányákban, mint az ózdi és borsodnádasdi gyárban csök-

ken, többen ennek okát abban látják, hogy a közellátási rossz és a dolgozó munkásság cipő, 
ruha és élelmiszer tekintetében nélkülöz. A fasiszta szellemben aknamunkát folytató reakció-
sok hol súgva, hol nyíltan kimondják, hogy a régi rezsim vezetői nagyobb fejadagot tudtak 
juttatni a közellátásra szorulóknak. De azok a reakciósok, akik ezt híresztelik, elfelejtik, hogy 

ezt az országot a német hadsereg valósággal kirabolta. Az eldugott készletek most már lassan 
elfogynak. 

Kifelejtették azt is, hogy ők segítették elő a németeket abban, hogy országunkat kirabolhassák 
és a félrevezetett magyar nemzetet itt hagyták a nyomorúságban. – Mégis ők szítják a tüzet 
úgy, hogy a reakció lángja itt- ott most is felcsap és akadályozza a békés termelő munkát u 
bányavidéken és a gyárüzemekben. Meg kell mondani a rideg valóságot, hogy a termésünk az 

őszi vetések kismennyisége miatt olyan csekély, hogy a fasiszta rendszer által biztosított fej-

adagot valóban nem tudjuk az ellátatlanoknak rendelkezésére bocsátani. Cipő és ruha sem jut 
egy bizonyos ideig a nélkülözőknek. Ipari termelésünk felfokozásához idő kell. 

A közellátáson minden erővel igyekszünk javítani. 

Augusztus 1-től a nehéz testi munkásak részére a kenyér fejadagot 40 dkg-ról, 50 dkg-ra, a 

könnyű testi munkások részére 30 dkg-ról 35 dkg-ra emeljük. Az alkalmazásban lévők havon- 

kint negyedkiló cukrot kapnak. 

Ezek az adagok minimálisak, de a jelenlegi közellátási viszonyunk még nem ad módot 
nagyobbmérvű javításra. Azonban a lehetőség szerint még növelni fogjuk a fejadagokat. En-

                                                 
7
 Oszip István, Mezőhegyes, 1897. április 11. – Miskolc, 1973. március 8. Munkáscsaládból származott. A gép-

lakatos szakmát tanulta ki. 1914-től vett részt a munkásmozgalomban, a vas- és fémmunkások szakszervezetébe 
lépett be. A Tanácsköztársaság idején vöröskatona, századparancsnok. Az 1930-as évek közepétől a MÁVAG 
Diósgyőri Újgyárában a vasasszakszervezet csoportjának alelnöke. Szintén az 1930-as évektől MSZDP-tag, egy 

időben titkár. 1943 szeptemberében a diósgyőri háborúellenes tüntetés szónoka, emiatt két hónapra büntetőszá-
zadba vitték. 1944 márciusában, a német megszállás után letartóztatták, majd rendőri felügyelet alá helyezték. 
1944 őszén csatlakozott a MOKAN Komitéhoz. 1944 végétől a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének 
elnöke, 1945-1946-ban a vezetőség tagja. 1945. május 21-étől 1946. október 1-ig az MKP Központi Vezetősé-
gének tagja. 1944. december 17-én Diósgyőr képviseletében választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 
1945-ben a Miskolci Nemzeti Bizottság és a törvényhatósági bizottság tajga. 1945. március 21-én kinevezték 
Borsod vármegye és Miskolc főispánjává és közellátási kormánybiztosává, egyidejűleg megbízták Abaúj- Torna 

és Zemplén vármegyék főispáni teendőinek ellátásával is. 1949 szeptemberében mentették fel és nyugdíjazták. 
Nyugdíjasként társadalmi munkában pártalkalmazott. 
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nek azonban alapfeltétele a gyors betakarítás és a fokozott békés termelés, nem pedig a reak-

ciós lázítás és tüzetszítás. 

Ha a széntermelés fokosodik, a gyáriak. nagyobb munkaeredményt mutatnak fel, akkor a töb-

bi ipari üzemek is követni fogják és hamarosan lesz cipő. bakancs a bányászoknak  ruha a 

gyári munkásnak. 

A fokozott termelés érdekében megtiltjuk ezt, hogy a bánya- és gyári munkások munkahely-

ükét elhagyva, külön-külön menjenek  élelembeszerző útra. Ezzel elaprózzák a begyűjtött ter-

ményeket, elfeketézik a készletet, a munkahelytől velő távollétükkel csökkentik a termelést is a 
feketézéssel felvert árak miatt nehezítik a megélhetést. 

Felhívjuk a földmunkásságot arra – tekintve, hogy megkapta régvárt földjét – most már tartsa 
kötelességének a rendelet szerinti maradéktalan terménybeszolgáltatást, mely szintén alapfel-

tétek a közelhatás javulásának. A reakciósoknak azt üzeni, hogy elég volt a veszedelmes já-
tékból, hagyják abba aknamunkájukat, mert kegyetlenek leszünk ezek kiirtásában.‖8

 

Amint az előző fejezetekben ezekről az időkről írtunk, egészen az Ideiglenes kormány 

miniszterelnökéig mennek a borsodi térség bányászküldöttségei, hogy segítséget kérjenek! 

Aztán maga a miniszterelnök személyesen is megjelent Sajószentpéteren, 1945. augusztus 10-

én!  

Ez is mutatja, hogy Sajószentpéter ekkor a borsodi szénbányászat egyik fő központja. Vasúton 
kiválóan megközelíthető és ide a környező bányák, bányásztelepülések küldöttei is viszonylag 

kevés utazással beérkezhetnek. 

 

„ Fogjon össze a szellemi és fizikai munkás – mondotta Dálnoki Miklós Béla minisz-

terelnök Sajószentpéteren 

A megnyomorított házakban, a hiányos tetők alatt még álmot álmodnak a gondterhes 

nappalra ébredő százezrek, de a város szívéből már indul az autó, hogy messzi-messzi, a 

sajószentpéteri bányászok közé vigye Dálnoki Miklós Béla9
 miniszterelnököt és Balogh Ist-

                                                 
8
 Szabad Magyarország, 1945. július-december (2. évfolyam, 145-294. szám)1945-07-31 / 170. szám. A Szabad 

Magyarország 1945-48 között jelent meg. Kezdetben a „felszabadult magyar dolgozó társadalom napilapja”, 
majd kicsit később már a Magyar Kommunista Párt Észak magyarországi Lapja volt. 
9
 Vitéz lófő dálnoki Miklós Béla (Budapest, 1890. június 11. – Budapest, 1948. november 21.) (születési dátuma 

helyenként július) magyar katonatiszt, politikus, miniszterelnök. 1944. október 15-én a kiugrási kísérlet idején a 
magyar 1. és 2. hadsereg parancsnokai – vitéz lófő dálnoki Miklós Béla és primor dálnoki Veress Lajos vezérez-

redesek – voltak. A kiugrás lebonyolításával az 1. hadsereg parancsnokaként Miklós Bélát bízta meg néhány más 
katonai és civil személlyel együtt. Ő és csoportja olyan utasítást kapott, hogy egy adott pillanatban – a megbe-

szélt jelszó beérkezte után – kezdjék meg a hadicselekmények leállítását. A kiugrási kísérlet azonban, a nem 
megfelelő előkészítettség miatt megbukott. Veesenmayer német nagykövet jóváhagyásával és Szálasi Ferenc 
nyilas vezető irányításával a nyilasok fegyveres puccsal még aznap átvették a hatalmat, amit Horthy kénytelen 
volt jóváhagyni. Miklós Béla a hungarista hatalomátvétel után átállt a szovjet csapatokhoz. Egységeit hadipa-

rancsban utasította a szovjetekkel való ellenségeskedés azonnali beszüntetésére, és a németekkel való szembe-

fordulásra. Felhívásának engedelmeskedve az 1. magyar hadsereg állományából a hadseregnek csak töredéke, 
mintegy húszezer tiszt és katona adta meg magát és állt át a szovjet Vörös Hadsereg oldalára. 1944. december 
21-én Debrecenben, a református kollégiumban ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés. A Nemzetgyűlés 230 
tagja közül 39 % kommunista, 24 % kisgazdapárti, 18 % szociáldemokrata, 7 % parasztpárti és 6 % polgári de-

mokrata és ugyanennyi párton kívüli volt. December 22-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés megválasztotta az Ideig-

lenes Nemzeti Kormányt, amelynek elnöke dálnoki Miklós Béla vezérezredes lett, s összetételéről Moszkvában 
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ván10
 miniszterelnökségi államtitkárt. Csak néhány perc és magunk mögött hagyjuk a fővá-

rost. Kocsink már röpül az országúton, amely kettészeli a vidéket. Áldott tájakon járunk, ott, 

ahol fél évvel ezelőtt még dúlt az öldöklő csata, de ahonnan a magva paraszt verejtékező 
munkával már kenyeret teremtett. Egy-egy rozsdásodó ágyúroncs még fájó emlékeket ébreszt, 

de a kévékben fekvő búza, zöldelő kukoricatábla, a hajlongó napra-

forgó az élet diadaláról beszél. Új és szebb magyar életről, a gonosz 
és ostoba pusztulás nyomán. Az a katonaruhás férfi, aki rohanó au-

tójából szótlanul nézi a végtelen mezőt, a fekete földet, a harmatos 

füvet, talán éppen innen merít erőt, hitet és bizodalmat ahhoz a hősi 
munkához, amelyre vállalkozott és amelynél nehezebbre magyar 

miniszterelnököt a sors még ki nem jelölt... 

Hatvan, Gyöngyös, Miskolc, egymá-
sután maradnak mögöttünk Városok és fal-

vak, amelyek mind megszenvedték a maguk szenvedését és ahol ledőlt 
templomok, romokban heverő házak, kiégett kórházak, omladozó isko-

lák mutatják, merre vonult végig véres és pusztító útján ez emberiség 
legnagyobb tragédiája. 

Tizenegy óra, amikor a sajószentpéteri bányatelepre érünk. 

Tölgyfalombból épített diadalkapu várja a vendégeket és köszönt rajta 
a felírás: 

                                                                                                                                                         
döntöttek. Tagjai lettek magas rangú katonatisztek, valamint 4 kommunista, illetve 2-2 szociáldemokrata és 
kisgazda politikus. A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. december 22-én Magyarország miniszterel-

nökévé választotta Miklós Bélát. 1945. január. 26-án megalakult a Nemzeti Főtanács, amely ideiglenesen az 
államfői jogok egy részét gyakorolta. Elnöke: Zsedényi Béla, tagjai: dálnoki Miklós Béla és Gerő Ernő lettek. 
Miklós az 1945. november 15-ei választásokig töltötte be a miniszterelnöki posztot. A Magyar Nemzeti Függet-

lenségi Front programja kilátásba helyezte a háborús bűnösök letartóztatását, bíróság elé állításukat és vagyonuk 
elkobzását, valamint a németbarát szervezetek feloszlatását és a közintézmények megtisztítását. A Miklós Béla 
vezette magyar kormány regnálása alatt hurcolták el azt a több százezer hadifoglyot és civilt, akiket később a 
„Málenkij robot'-nak nevezett események áldozatainak nevez a történetírás. A szovjet Vörös Hadsereg által el-

foglalt magyar területeken, romeltakarításra való hivatkozással, fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöt-

ték be és vitték el a magyar civileket, akiknek a többsége nem élte túl a szovjet kényszermunkatáborok megpró-
báltatásait. Dálnoki Miklós Béla kormánya tehetetlenül nézte végig a szovjetek zabrálását (fosztogatás), erősza-

koskodását. Az új parlamentbe – mivel az 1947-es magyarországi országgyűlési választásokon nem indult – 

külön törvény alapján került be (másokkal együtt) mint közéleti személyiség, miniszterelnöki munkássága elis-

merése gyanánt. Az 1947. évi „kékcédulás" választások előtt lépett be a Magyar Függetlenségi Pártba, amelynek 
vezetőségi tagja volt. A parlamentbe ugyan bejutott, de mandátumától törvénytelenül megfosztották. Ezután 
visszavonult a közélettől, politikailag teljesen elszigetelődött, családját zaklatni kezdték. Dálnoki Miklós Béla 
1948. november 21-én hunyt el Budapesten, temetése katonai tiszteletadás nélkül történt. 
10

 Dr. Balogh István (Balogh páter) (Stájerlak, 1894. március 30. – Budapest, 1976. július 20.) római katolikus 
pap, kisgazdapárti politikus, államtitkár. 1934–1944 között a szegedi törvényhatósági bizottság tagja volt. 1944–
1947 között az FKGP tagja volt. 1944–1945 között az FKGP szegedi szervezetének alapító elnöke és a Szegedi 
Nemzeti Bizottság elnöke volt. 1944. december 2-án a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakításának 
résztvevője volt. 1944. december 13-án az Ideiglenes Nemzetgyűlés előkészítésének résztvevője volt. 1944–
1945 között az FKGP ideiglenes országgyűlés vezetőségének tagja volt. 1944–1947 között a miniszterelnökség 
államtitkára volt; bizottsági titkárként ő adta elő a fegyverszünetet kérő Németországnak hadat üzenő javaslatot. 
1945. január 20-án egyik aláírója volt a moszkvai fegyverszüneti szerződésnek (Gyöngyösi Jánossal, Vörös 
Jánossal). 1945. augusztus 20-tól az FKGP intéző bizottságának tagja volt. 1945–1951 között országgyűlési 
képviselő volt. 1946-tól az FKGP Politikai Bizottságának tagja volt. 1947-ben az FKGP főtitkára volt; június 4-

én kilépett a pártból. 1947 júliusában megalakította az ellenzéki, polgári, liberális Független Magyar Demokrata 
Pártot. 1949 tavaszán pártjával csatlakozott a Függetlenségi Népfronthoz. Sírja a Farkasréti temetőben található . 
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Isten hozott! Jószerencsét! 

A miniszterelnök mosolyogva száll ki autójából. Százával állnak a bejáratnál a sza-

badidős bányászok, a falu apraja-nagyja, akik mind bányászköszöntéssel üdvözölnek: 
„Jószereucsét―.  

A vendégek viszonozzák: Jószerencsét! – és felzúg az éljenzés, az ünneplőbe öltözött 
férfiak, asszonyok meleg szeretettel veszik körül Dálnoki Miklós Bélát és kíséretét. El- hang-

zanak az üdvözlőszavak, azután a miniszterelnök beszél. Egyszerűen, őszintén, inkább az érte-

lemhez, mint az érzelemhez. És ezek a nyugodt, csendes, fegyelmezett, rendet tartó és rendet 

szerető bányászok, egész életlehetőségünk fundamentum rakói feszült figyelemmel, csillogó 
szemmel hallgatják. Értik az értelem szavát, érzik a demokrácia védelmére, a reakció elleni 

küzdelemre hívó mondatok jelentőségét és teli vannak hálával, amiért végre van magyar mi-

niszterelnök, aki eljött közéjük és cselekszik érettük... 

A miniszterelnök beszéde után felhangzik a Himnusz. Dálnoki Miklós Béla feszes vi-

gyázzállásban katonasapkájához szorítja kezét és az ének utolsó hangjainál a férfiak, nők 
szemében felcsillan a könny. Azután elindulunk a munkásházak között, amelyeknek ablakaiból 
kendőt lobogtatnak, integetnek, éljeneznek, és az ováció végigkíséri a vendégeket szüntelenül 
és egyre erősbödve egész a gyűlés színhelyéig. Itt a miniszterelnök másodszor is szól a bányá-
szokhoz és beszéde megint csak tényekre szorítkozik. Szavaival percek alatt erős kapcsolatot 

teremt a bányászokkal, akik lelkesen fogadják minden mondatát. Hát még, amikor közvetlen 
kedvességgel bejelenti, hogy pénzt és dohányt hozott a derék bányászoknak! Persze, hogy fel-

csattan az éljenzés és a taps, persze, hogy boldogok ezek a munkásemberek, hiszen a megbe-

csülésnek és szeretetnek olyan jele ez, amelyet a reakció Magyarországától, a feudális kor-

mányzatoktól sohasem kaptak meg. 

Balogh István államtitkár mond ezután beszédet. Kitűnő szónok, aki hallgatóságát 
rögtön magához láncolja és vezeti azon az úton, amelyen haladva tanítani és felvilágosítani 
akarja. Nagy kérdéseket percek alatt megmagyaráz, felkelti a lélek és a szív érzelmeit és egy-

beforradva a közönséggel jut el beszéde végéhez, amely után hogyan is maradhatna el a tom-

boló siker! 

A gyűlés végén felharsan a bányászhimnusz, majd két pöttömnyi kislányt emelnek a 
pódiumra. Virágot adnak ál a miniszterelnöknek, aki lehajol hozzájuk: 

– Hogy hívnak kislánykám? 

A piciny szereplő bátran megmondja a nevét, jutalmul csókot kap a bácsitól, amelyre 
bizonnyal büszke lesz majd kisasszonykorában. 

* 

A gyűlés után a miniszterelnök lemegy a bányába, hogy beszélgessen azokkal n bányá-
szokkal, akik nem lehettek jelen a gyűlésen, mert a munkának egyetlen pillanatra sem szabad 

megállania. Dálnoki Miklós Béla bányászruhába öltözik, kezébe veszi a bányászlámpást és 
azt a bányászfokost, amelyet éppen most kapott ajándékba. Lenn a bányában rendben, fegye-

lemben folyik a munka. Csak mikor már egész a közelben vagyunk, teszik le az emberek a csá-
kányt és megéljenzik a vendégeket. A miniszterelnök több mint egy órát időz a tárnában. A 
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bányászok körülfogják, elmondják gondjaikat, panaszaikat, kívánságaikat. Dálnoki Miklós 
Béla mindenkit meghallgat, mindenkihez van szívből fakadó, biztató szava, öröm és megnyug-

vás támad szavai nyomán és a munkások lelkesen éljenzik, amikor visszafelé indul. Az egyik 
öreg bányász a meghatott-ságtól könnyes szemekkel mondja: 

– Uram, ez életemnek egyik legszebb napja. Régen dolgozom itt, már az apám is bá-
nyász volt, de ilyen tisztesség még nem ért bennünket. Miniszterelnök még nem becsült meg 
annyira, hogy idejött volna közénk. Dálnoki Miklós Béla megtette, de mi ezt meg is háláljuk. 

Dolgozunk, rendet tartunk, elvégezzük munkánkat a demokratikus Magyarország felépítésé-
ben. Nem akarunk mi sokat, nincsenek nagy igényeink, csak az a kívánságunk, hogy rendes 

bért, élelmet és ruházatot kapjunk. Látjuk, hogy a miniszterelnök úr szívébe zárt bennünket, 

de mi is őt! 

Mialatt a miniszterelnök a tárnában jár, a bányatelep udvarán Balogh István államtit-
kár sorra fogadja a küldöttségeket. Mindenkit meghallgat, mindent feljegyez, vannak pana-

szok, melyeket rögtön orvosol, másokat az illetékes miniszter elé fog terjeszteni. 

* 

Közebéd zárja be a felejthetetlen napot. Az ebéden egész sereg pohárköszöntő hangzik 
el. A munkások, a mérnökök, a helyi Nemzeti Bizottság, a pártok, a szakszervezetek kiküldöttei 
szólalnak fel. A miniszterelnök és az államtitkár kedves, közvetlen szavakkal válaszol. Pohár-

köszöntőt mond Bondarenko Viktor orosz kapitány, a járás katonai parancsnoka is. Fiatal 

arcáról sugárzik az értelem, a magyarok iránti barátság. Beszédének – amelyről alább részle-

tesen beszámolunk – egyik mondata klasszikusan jellemezte a miniszterelnök sajószentpéteri 
látogatását. Valóban az történt itt, amit az orosz kapitány mondott: sokszáz magyar munkás 
kinyitotta szívét a magyar miniszterelnök előtt, aki belenézett ezekbe a szívekbe és ott remény-

séget, hűséget, szeretetet talált. Merített is belőlük útravalóul n további munkához. 

Halász Ernő‖11
 

 

„ A miniszterelnök beszéde 

Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök Balogh István miniszterelnökségi államtitkárral 
együtt meglátogatta a sajószentpéteri szénbányatelepet, hogy közvetlenül hallgassa meg a 

bányászok kívánságait és elbeszélgessen velük az őket érdeklő kérdésekről. A miniszterelnök 
és kísérete 11 órakor érkezett a bányatelep elé, ahol diadalkapuval fogadták. A bejáratnál a 

szabadidős bányászok és a község lakói sorakoztak fel és amikor a vendégek kiléptek autóik-

ból, felharsant az éljenzés. A lelkes ováció után Sipos Antal főmérnök, Kövesdi Antal főak-

nász, Biroscsuk Sándor az üzemi bizottság elnöke és Dunay Béla, a központi bizottság elnöke 
meleg szavakkal üdvözölte a miniszterelnököt. Újabb lelkes éljenzés követte az 
üdvözlősza-vakat, majd Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök mondott beszédei. 

                                                 
11

 Halász Ernő (Eger, 1892. ápr. 19. – Bern, 1969. febr. 11.) újságíró. 1945 előtt budapesti ellenzéki lapokban 
publikált. 1946-ban a berni magyar követség sajtóattaséja lett. 1948-ban disszidált. Svájcban telepedett le, Bern-

ben lakott. Cikkei svájci lapokban, valamint főleg az Irodalmi Újságban és a Népszavában jelentek meg. Magyar 

Nemzet, 1945. augusztus (1. évfolyam, 75-99. szám)1945-08-12 / 85. szám 
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– Köszönöm a lelkes és meleg fogadtatást – kezdte beszédét. – Azért jöttem, hogy 

kezetfogjunk és ez a kézfogás legyen záloga a magyar nemzet érdekében kifejtendő jövő 

együttműködésünknek. Azért jöttem, hogy megértsük egymást. A régi rendszer egyik hibája 
volt, hogy nem jött el önök közé, nem kérdezte meg, mi fáj és nem adott segítséget. A kormány 
nevében is köszönöm, hogy felajánlották a vasárnapi és egyéb szünnapi túlmunkát. Az ipar-

ügyi miniszter úr is nagy örömmel üdvözli ezt. Az így keresett összeget közvetlenül, saját élel-

mezésük feljavítására és ruházkodásukra fordíthatják. A munkatöbblet bevezetése már kezd 
mindenhol elterjedni, nem is kell hozzá kormányintézkedés. A munkásság magától teszi ezt 
meg és ez jói is van így, mert a többtermelés a nemzeti becsület kérdése. 

– A jóvátétel nagy terheket ró mindnyájunkra, amelyeket csak munkával tudunk teljesí-
teni. A bányászok fokozottabb munkája nélkül nincs többtermelés! Debrecenben aggódó szív-

vel figyeltük, jön-e már az első szénvonat, és örömmel mondhatom el itt, hogy az első vonatot 
a borsodi szénmedence bányái küldték. (Nagy éljenzés.) 

– Köszönöm önöknek azt is, hogy a német rablóknak és Szálasi banditáinak minden 
terror ellenére sem engedték meg, hegy elhurcolják, szétrombolják a bányafelszerelést. Az 

önök érdeme, hogy megmentették a bányát és a gépeket s így a munka itt újból megindulha-

tott. 

Kéz a kézben kell dolgoznunk 

– Potsdamban kétségtelenné lett, hogy felvesznek bennünket a szabadságszerető népek 
soraiba. (Lelkes éljenzést) Ezt úgy értük el, hogy eddig is eleget tettünk és ezután is eleget 
teszünk a fegyverszüneti egyezményben vállalt kötelezettségeinknek. A reakciósok és a fasisz-

ták ellem küzdelemben nincs megállás, nem lehetünk lágyszívűek, nem irgalmazatunk nekik, 

akik tönkretették és elárulták hazánkat. (Hosszas éljenzés.) A fasiszta sajtótermékeket – ahol 

még vannak ilyenek – mindenki azonnal adja be, örüljön, hogy megszabadulhat ettől a lélek-

romboló szennyirodalomtól. (Úgy van! Úgy van!) 

– A diplomáciai viszony felvétele több kormánnyal megnyitja számunkra az utat a ke-

reskedelmi szerződések felé. 

Már folynak is a tárgyalások a nagy Szovjetunióval és ez lehetővé teszi majd, hogy 
fontos iparcikkekhez jussunk. Itt mondom meg, hogy a kormány a feketepiacot, a spekulánso-

kat megrendszabályozza. (Nagy taps és éljenzés). 

– A földreformot teljes sikerrel hajtottuk végre, amiben nagy érdeme van a derék ma-

gyar parasztnak. Haladunk a belső konszolidáció útján. A rendőrség nem pártrendőrség töb-

bé, hanem a demokratikus Magyarország megbízható rendőrsége. Rendkívül fontosnak tar-

tom, hogy a szellemi és fizikai munkások között meglegyen az összhang. Kéz a kézben kell 
dolgoznunk. Így van ez minden demokratikus országban, így van es természetesen a Szovjet-

unióban is. 

A kormány letöri a feketézőket és a spekulánsokat 

– A kormány mindent elkövet, hogy az országot minél hamarább felemelje elesettségé-
ből. Ehhez azonban az önök bizalmára és támogatására van szükségünk. Az élelmezés terén 
nehéz helyzetben van az ország. A náci bandák és a nyilas bérencek kirabolták hazánkat. A 
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közellátási miniszter úr felhívásomra tájékoztatott arról, hogy a bányamunkások ellátását 
mindenképpen biztosítani fogja. A kenyérgabona, sajnos, nem elegendő, keverésre lesz szük-

ség, de azon leszünk, hogy ez minél kedvezőbb arányú legyen s a dolgozók élvezhető kenyér-

hez jussanak. Zsiradékunk is kevés van, de ennek elosztásánál a bányászok szintén első sor-

ban jönnek tekintetbe. Bakancsot és ruhát is elsősorban a dolgozók kapnak. Én híve vagyok a 

jegyrendszernek, mert ez biztosítja, hogy normális áron mindenki megkapja a maga fejadag-

ját. A legbrutálisabban kell tehát a feketézőket, spekulánsokat letörni (Nagy éljenzés.) 

– Az újjáépítés terén nagy feladatok előtt állunk. De megvagyok győződve a magyar 
dolgozók munkakészségéről és rendíthetetlen hitéről. Nyújtsunk egymásnak baráti kezet, dol-

goz-zunk, hogy felépítsük az új, független, demokratikus Magyarországot és ehhez a munká-
hoz kérem és várom az önök támogatását! 

A miniszterelnök pénzt és dohányt vitt a bányászoknak 

Percekig tartó lelkes éljenzés és taps fogadta a miniszterelnök szavait. Az ováció 
lecsillapultával felhangzott a Himnusz, majd a közönség a bányatelep kultúrtermébe vonult, 
ahol megtartották a bányászgyűlést. A zsúfolásig megtelt teremben el sem fért a publikum, 
százak, meg százak szorongtak még az udvaron is. Dunay Béla igazgató nyitotta meg a gyű-
lést és üdvözölte a vendégeket, majd határozati javaslatot terjesztett be, amely a bányászok 
kívánságát tartalmazta, és amelyet egyhangúan elfogadtak. 

Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök másodszor is felszólalt. Kijelentette, hogy a ré-
gebben elmaradt munkabérek kifizetését meggyorsítja, majd közölte, hogy azoknak a bányá-
szoknak jutalmazására, akik a túlmunkában a legjobb eredményt érik el és a leginkább rászo-

rulóknak 300.000 pengőt hozott és hozott a bányászoknak szívnivalót is. 

Balogh államtitkár beszéde 

Viharos taps és éljenzés fogadta a miniszterelnök szavait, majd Balogh István állam-

titkár emelkedett szólásra. A miniszterelnök úr – mondotta – már elmondta azokat a törekvé-
seket, amelyek a kormányt fűtik, ismertette azokat a célokat, amelyeket a kormány maga elé 
tűzött és azokat az eredményeket, amelyeket a munkásokkal együtt elért. Nemcsak megnyug-

tatni, de biztatni akarok az együttes munkára. Sem a miniszterelnök úr, sem én nem vagyunk 
valamely párt kiküldöttei, felelős tényezők vagyunk, csak annyit mondhatunk tehát, amennyi-

nek igazságáról meg vagyunk győződve. Mi megmondjuk, az igazat s ebből érezhetik, hogy a 
magyar nemzeti kormánynak nincs más célja, mint az egész országot felsorakoztatni az újjá-
építésbe és ezzel boldoggá tenni a demokratikus Magyar-országot. (Nagy éljenzés.) 

– Mi is érezzük, tudjuk a bajokat, de bizonyos határon túl nem tudunk elmenni. És ez 
azért van, mert belekerültünk egy bűnös háborúba és téved az, aki nem számol azzal, hogy ezt 
a háborút elvesztettük. És minthogy a háborút elvesztettük, mert el kellett vesztenünk, hiszen 

bűnös háború volt, hát legalább a békét nyerjük meg.(Hosszas taps és éljenzés). 

Amíg Dálnoki Miklós Béla a miniszterelnök… 

– Amink van, azt elsősorban a bányászoknak kell megkapniok, akik lehetővé teszik, 
hogy a többi munkások is elvégezhessék munkáikat. Nagyon szomorú, hogy különbséget tesz-

nek munkás és munkás között, de ha ez így van, akkor én a bányászok oldalára állok. Közöt-
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tük nőttem fel és fülembe cseng még most is a bányászhimnusz: (Bányásznak halni szép halált, 
de azt mondom, előbb tegyünk meg mindent, hogy a bányász élete legyen szép és emberhez 

méltó. (Nagy taps és éljenzés) Mert ha csak meghalni szép a bányásznak, akkor persze nincs 

utánpótlás, de ha élni is szép lesz a bányásznak, akkor dicsőség lesz bányásznak lenni. A kor-

mány úgy fogja felosztani az élelmiszerkészleteket, hogy elsősorban a munkások, a bányászok 

kapjanak és amíg Dalnoki Miklós Béla a miniszterelnök, addig magyar munkás nem fogja 

érezni, hogy háttérbe szorították. (Viharos taps és éljenzés).  

A kormány azon az állásponton van, hogy a bányák államosítását szükségesnek tartja.(Nagy 

taps és éljenzés). A kormány Debrecenben a demokratikus pártok közös programja alapján 
vállalta a bányák államosítását Ez tehát rövidesen megvalósul, hiszen akarja a nép, akarja a 
kormány, akarják az érdekeltek és olyan világot élünk most már, hogyha magyar ügyről van 
szó és ezt kormány és kormányzottak akarják, akkor ez meg is valósul. Nem olyan kormány 
van most, amely Idegen érdekeket szolgál, Magyarországnak demokratikus és népi kormánya 
van, amely a nép érdekeit akarja és fogja megvalósítani. 

A népből pótolják a közigazgatási tisztviselőket 

Balogh István államtitkár ezután a bányászok speciális kívánságairól beszélt, majd így 

folyatta: 

– Ha az ipari munkások becsületesen dolgoznak, akkor a mezőgazdák tegyék lehetővé, 
hogy a munkásság megkapja a kenyerét, tehát a mezőgazda idejében és önként szolgáltassa 

be a terményt, mutassa meg. hogy magyar, mutassa meg, hogy testvére minden dolgozónak. A 
kormánynak csak a dolgozókra – legyenek azok fizikaiak, vagy értelmiségiek – van gondja, a 

feketézők, a reakciósok csak akkor kapnak, ha marad. (Nagy éljenzés,) A miniszterelnök úr 
hangoztatta, hogy a szellemi és fizikai munkásoknak össze kell fogni. Én is ezt ismétlem. Nem 
számít, ki melyik párthoz tartozik, mert a pártok egymásra vannak utalva és nincs olyan párt, 
amely egyedül vállalhatná a feladatot és felelősséget Magyarország szebb és boldogabb jövő-
jéért. Ez csak úgy valósulhat meg, ha minden párt egyformán résztvesz a munkában és meg-

szűnik a különbség fizikai is szellemi munkás között. 

– A múltban a nép és középosztály között nagy szakadék tátongott. A kormány demok-

ratikus gondolkodását mutatja az az elhatározása, hogy ezt most megszünteti nemcsak azzal, 

hogy kisöprűzi a hivatalokból az oda nemvalókat, hanem azzal is, hogy ezekét magából a 
népből akarjak pótolni. 

Budapesten és a vidéken tanfolyamok lesznek, ahol a munkások tovább képezhetik magukat és  

így a közigazgatásban elérhetik azokat a pozíciókat, amelyekre alkalmasakká lesznek. (Nagy 

taps is éljenzés.) Ez egyrészt azt fogja eredményezni. hogy máskép megy be a munkás a hiva-

talba, ha tudja, hogy olyasvalakit talál ott, akivel tavaly még egy bányában dolgozott, de 
máskép fogadja az új tisztviselő is a hivatalába lépő munkást. 

– Nem vagyok mérnök, nem értek az atomromboláshoz, de az atomromboló bombával 
kapcsolatosán van egy megjegyzésem: annyiszor megégettük már a kezünket, legyünk tehát 
óvatosak a sok újságcikkel szemben, hogy véletlenül se váljunk a reakció játékszerévé. Ma-

radjunk csak nyugodtak, ne legyünk hiszékenyek és ne essünk túlzásba. 
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– Végül arra szeretném felhívni önöket: szeressék a szakszervezeteket, becsüljék meg, 

ezek a munkásság anyagi érdekeinek hű képviseletei.  A bányászhimnusz szavaival fejezem be 
beszédemet: „Isten kezében életünk, ő megsegít, reméljük!‖ 

Viharos taps és éljenzés fogadta Balogh István államtitkár szavait, majd felhangzott a bá-
nyászinduló. Dunay Béla igazgató zárószavaival végződött a mindvégig lelkes hangulatban 
lefolyt gyűlés, amelynek befejezése után két kislány virágcsokrot nyújtott át a miniszter- el-

nöknek. 

A munkásság kinyitotta szívét a miniszterelnök előtt 

A miniszterelnök ezután kíséretével együtt a hányába ment, leszállt az egyik tárnába, 
ahol hosszasan elbeszélgetett a dolgozó bányászokkal, Balogh István államtitkár pedig ez 
alatt a bányatelep udvarán különböző küldöttségeket fogadott. Délben közebéd volt, amelyen 
számos felköszöntő hangzott el. A pártok, a helyi nemzeti bizottság, a szakszervezetek, a szom-

szédos bányatelepek, az üveggyár munkásai mondtak pohárköszöntőt, amelyekre a miniszter-

elnök és az államtitkár válaszolt. Végül pohárköszöntőt mondott Bondarenko Viktor kapitány, 
a járás orosz katonai parancsnoka is. Azt hangoztatta, hogy a munkásság kinyitotta szívét a 

miniszterelnök előtt és ő örül, amikor látja a magyar miniszterelnököt a magyar munkásság 
körében. Felhívta a munkásságot, hogy támogassák o miniszterelnököt nehéz munkájában. 
Nagy taps és éljenzés fogadta az orosz kapitány szavait, majd az ebéd résztvevői még sokáig 

maradtak együtt s a miniszterelnök és az államtitkár a késő éjszakai órákban tért vissza a 
fővárosba.‖12

 

 

A helyzetre mi sem jellemzőbb annál, amit a következő cikkben is vázolnak. 

 

„ Melyik borsodi bánya és iparvállalat munkásai kapnak olcsó akciósruhát 

Az iparügyi miniszter ruházati akciója során, a következő borsodi bányák és iparválla-

latok munkásai kapnak olcsó áron bekecset, öltönyt, munkaruhát, nadrágot, flanell fehérne-

műt, kezeslábast, zoknit és keztyűt, (sic) a nők kabátot, flanel inget, selyem nadrágot és 
melegnadrágot, a gyerekek ruhaszövetet, flanel alsóneműt és harisnyát. 

Bányák: Kondó, Rudabánya, Edelény, Sajóivánka, Szuhakálló, Disznóshorvát, Barcika, Sajó-
lászlófalva, Diósgyőri, Mánik és Bálint, Meszes, Berentei Erzsébet, Berentei Kőszénbánya, 
Felsőnyárád, Sajókazinc, Rudolftelep, Borsodi Szénbánya, Sajószentpéter, Alacska, 
Barossakna, Sajókaza, Tardona, Szendrői Kőszénbánya, Királd, Múcsony, Ormospuszta, 

Bánfalva. 

Vállalatok: Rima-Salgó vasmű, Mák mészgyára Hejőcsaba, Egercsehi, cementgyár Bélapát-

falva, Diósgyőri Papírgyár.‖13
 

 

„ Visszaélések a szénszállítás körül 
                                                 
12

 Magyar Nemzet, 1945. augusztus (1. évfolyam, 75-99. szám)1945-08-12 / 85. szám 
13

 Szabad Magyarország, 1945. július-december (2. évfolyam, 145-294. szám)1945-09-30 / 221. szám 
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A MÁV üzletigazgatóság közlése szerint a hejőcsabai villamosmegállónál lévő vasúti 
őrház közelében, a Miskolc felől Diósgyőr felé haladó szénszállító szerelvényről állandóan 
szenet dobálnak le a pálya mellé; Sajószentpéter állomáson általános szokássá fajult a VlII-ik 

vágányra tolt szénnel rakott kocsiknak megrohamozása70–80 gyerek által, akik a szenet ledo-

bálják a kocsiról a földre,ahol 50–60 asszony és gyerekből álló társaság a szenet zsákolja és 

mint természetes tulajdonát képező tárgyat elviszi. 

A szenet valószínűleg elfuvarozzák, eladásra felkínálják. Hasonló esetekkel kapcsolatban a 

MÁV üzletigazgatóság felkéri a vasutas társadalmat és a közönséget, hogy az ilyen illegális 
úton szerzett szén megvételétől tartózkodjék és legyen segítségére a MÁV-nak a szén-

eltulajdonítások megakadályozásában.‖14
 

 

Az ország gazdasági és politikai vezetése mindennel próbálja a széntermelést indítani, fokoz-

ni. Jön is az iparügyi államtitkár, aki az akkori politikai rendszer egyik „legmegbízhatóbb 
oszlopa‖, igazi „szupermen‖ lásd a lábjegyzetet, hogy mennyi mindenhez értett! 

 

„ Nógrádi Sándor15
 iparügyi államtitkár elvtárs: 

                                                 
14

 Szabad Magyarország, 1945. július-december (2. évfolyam, 145-294. szám)1945-10-20 / 238. szám 
15

 Nógrádi Sándor (Fülek, 1894. május 14. – Budapest, 1971. január 1.) munkás, partizán, kommunista politikus, 

katona, diplomata. Füleken született Grünbaum Simon pék és Kohn Záli gyermekeként zsidó családban. 1918-tól 
a Nógrádi nevet használta. Szécsényen járt elemi iskolába, utána Losoncon végzett négy gimnáziumi osztályt, 
majd apja versegi pékségében inaskodott tíz hónapig. 1909-ben rézesztergályos tanoncnak szegődött Budapestre. 
1911 őszén visszatért szüleihez Losoncra, és villanyszerelő-tanonc lett. 1912 tavaszán a losonci mezőgazdasági 
gépgyárban helyezkedett el. Magánúton tanult németül és franciául. 1914 nyarán levizsgázott a felső kereske-

delmi iskola első osztályának anyagából. 1918 végén belépett az MSZDP-be, majd az Ipari és Közlekedési Tiszt-

ségviselők Országos Szövetsége helyi szervezete titkáraként részt vett a kommunista párt losonci csoportjának 
megalakításában. 1919 februárjában részt vett a dél-szlovákiai általános sztrájk szervezésében, majd Budapestre 
menekült, ahol belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába. A Tanácsköztársaság idején tisztviselő, majd az 
Országos Statisztikai Hivatal ellenőre lett. 1919 májusában a Vörös Hadsereg szakaszparancsnokaként került a 
frontra. A Tanácsköztársaság leverése után visszament Losoncra, ahol kommunista propaganda terjesztése miatt 
1921 februárjában három hónapra bebörtönözték. 1922-től Prágában a cseh kommunista ifjúsági szövetség egyik 
titkára volt. A kommunista párt vezetése 1923 májusában Berlinbe küldte, ahol egy német kommunista lap szer-

kesztőségében dolgozott. 1923. októbertől Moszkvában a Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottsága 
titkárságának munkatársa volt. 1924 szeptemberében Bécsbe, onnan Bukarestbe utazott, ahol illegális kommu-

nista tevékenység miatt letartóztatták, de sikerült megszöknie. 1925-től a moszkvai pártiskolában tanult. 1928 
őszétől Csehszlovákiában egy német nyelvű napilapot szerkesztett. 1931-től a Fasizmus- és Háborúellenes Vi-

lágbizottság titkáraként Nyugat-Európában, főként Franciaországban dolgozott. A spanyol polgárháború kezde-

tétől a Fegyvert Spanyolországnak nevű mozgalmat szervezte. A polgárháborút követően Franciaországban 
internálták. A második világháború kitörésekor visszatért a Szovjetunióba, s az 1940 őszén a Moszkvába érkező 
Rákosi Mátyás kérésére átlépett a magyar pártba. A világháború idején a moszkvai magyar nyelvű Kossuth Rá-
dió bemondója, szerkesztője, majd a Kijev mellett megszervezett partizániskola magyar tagozatának parancsno-

ka volt. 1944. októbertől maga is részt vett a Felvidéken zajló partizánharcokban, egysége 1944. december végén 
csatlakozott a 2. Ukrán Front csapataihoz. 1945. január közepétől Magyarországon Borsod, Nógrád, Heves és 
Abaúj-Torna-Zemplén vármegyéket átfogó régiótitkárként szervezte a Magyar Kommunista Pártot. 1945 máju-

sában a párt Központi Vezetőségének tagja lett. Beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, s ettől kezdve 
1967-ig folyamatosan részt vett a magyar országgyűlés munkájában. 1945. novembertől 1947. januárig az Ipar-

ügyi Minisztérium államtitkára volt. 1947. januártól a KV Propaganda Osztályát vezette, egyúttal tagja lett a KV 
Szervező Bizottságának. 1947. novembertől a Miniszterelnökség politikai államtitkáraként dolgozott, december-

ben kinevezték az Elhagyott Javak Kormánybiztossága Elnöki Tanácsának elnökévé. 1948. decemberben, altá-
bornagyi rangban honvédelmi miniszterhelyettessé nevezték ki, és megbízták a Honvédelmi Minisztérium akkor 
megalakított Politikai Főcsoportfőnöksége vezetésével. Köze volt a koholt katonaperek megrendezéséhez bíró-



Sajószentpéter szénbányászata 25. Sajószentpéter szénbányái 1945 után 

 

23 

A széntermelést azonnal fokozni kell! 

Nemzeti és bányászérdek a több szén  

„Arccal a széntermelés és a bányamunkásság felé!‖ 

Sajószentpéter, nov. 21.  

Hétfőn este a ködös, havas, sáros időben szekerek tömege indultak el a borsodi bánya-

vidék legtávolabbi bányatelepeiről is Sajószentpéter felé. A bányászság küldöttei sereglettek 

össze egész Borsodból, hogy meghallgassák Nógrádi Sándor iparügyi államtitkár elvtársat, 
aki a borsodi bányászok meglátogatására, bajaik meghallgatására és a szén- termelés fellen-

dítésének előmozdítására, Sajószentpéterre érkezett.   

A bányászotthon nagyterme zsúfolásig megtelt a bányászkiküldöttekkel, akik szívből jövő ün-

neplésben részesítették a körükben megjelenő Nógrádi Sándor elvtársat. 

Sürgősen javítani kell a közellátáson 

Bodor Károly, a Nemzeti Bizottság helyi elnökének üdvözlő szavai után Nógrádi Sán-

dor elvtárs emelkedett szólásra. Ismertette a válságos gazdasági helyzetet, a közellátási hiá-
nyokat és visszásságokat, amelyeken most már gyökeresen és gyorsan, záros határidőn belül 
segíteni kell. A meglévő csekély készletet, minden áron a dolgozók asztalára kall juttatni.  

A másik megoldandó probléma a jó pénz kérdése. Ismertette a Magyar Kommunista Párt által 
a pénzkérdés megoldására előterjesztett javaslatokat, amelyek azt célozzák, hogy a pénz érté-
ke megszilárduljon. Az állam pénzszükségletét, ne a bankóprés, hanem progresszív adózás, 
vagyondézsma, új adónemek bevezetése és a leromlott pengőnek új pénzre való kicserélése. 

A további teendő a kíméletlen harc a reakció, annak csökevényei, valamint a spekuláció és 
feketepiac ellen. Pártunk követelése az, hogy elrettentő példát kell statuálni ezen a téren és 
azokat, akik a dolgozók rovására élelmiszert, vagy más fontos közszükségleti cikket csempész-

nek ki külföldre, vagy akik szabotálják a „dolgozók élelmiszer ellátását‖, könyörtelen bünte-

téssel kell sújtani.  A legdrákóibb eszközökkel ki kell kapcsolni a spekulációt az iparcikkek az 

élelmiszerek elosztásából.16
 Közvetítőkre nincs szükség, egyenesen a szövetkezetekhez, vagy 

                                                                                                                                                         
sági ülnökként, viszont később őt magát is Puskin szovjet nagykövet és Farkas Mihály közbenjárása mentette 
meg a letartóztatástól. 1955 júliusától vezérezredesi rangban, a honvédelmi miniszter első helyettese lett. 1955. 
decemberben innen tartalékállományba került, mert átvette a KV Agitációs és Propaganda Osztályának vezeté-
sét. 1956. március 13-án tagja lett a Farkas Mihály ügyének kivizsgálására alakított bizottságnak. Az 1956-os 

forradalom idején 1956. október 26-ig tagja volt az MDP KV Katonai Bizottságának. 1956. novembertől a Ma-

gyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága Szervező Bizottsága tagja és az Agitációs és Propa-

ganda Osztály vezetője volt. Kádár Jánosnak fenntartásai voltak vele szemben, ezért diplomáciai pályára irányí-
tották. 1957. május 1-jén főosztályvezetőként a Külügyminisztérium állományába vették, s május 9-én megbíz-

ták a pekingi nagykövetség vezetésével. Szerepe volt az akkoriban felívelő kínai-magyar kapcsolatok fejleszté-
sében. Az 1957. júniusi pártértekezleten bekerült az MSZMP Központi Bizottságába. 1959. decemberben meg-

választották az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága (KEB) elnökévé, ezért visszatért diplomáciai szolgálatá-
ból. 1962-ben Aczél Györggyel együtt felkereste a Szovjetunióban „száműzetésben” élő Rákosi Mátyást, hogy 

kikérdezze a koncepciós perekben játszott szerepéről. 1962 novemberében kimaradt a KB-ból. 1963. márciusban 
az Elnöki Tanács tagjává választották. 1966. decemberben a KEB éléről vonult nyugállományba, ugyanakkor 
újra KB-tag lett. A kollektív államfői testületnek 1967. áprilisig, a KB-nak, a „pártparlamentnek” élete végéig 
tagja maradt. 
16

 Majd egy külön fejezetben foglalkozunk az 1945 utáni zsidók elleni atrocitásokkal, amelynek egy részét a 
kommunista párt generálta, árdrágítás, feketézés, spekuláció címen és felelőtlenül hergelte a tömegeket! Súlyos 
történései lettek az országban több helyen, de itt Borsodban is! 
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közületekhez menjen az áru és úgy kerüljön el a dolgozókhoz. Arra kérte a borsodi bányászo-

kat, legyenek bizalommal a jelenlegi nemzeti kormánnyal szemben.  

A kormány minden törekvése az, hogy a most mutatkozó óriási gazdasági bajokat a legsürgő-
sebben megoldja. 

A szénkérdés sürgős megoldása nemzeti és bányászérdek 

Rátért ezután a legsúlyosabb gazdasági kérdésre, amely alapja az ország egész terme-

lésének, sőt közellátásának is: a szénkérdés megoldására. Ezen a téren borzasztó bajok van-

nak, amelyeknek okát feltétlenül ki kell vizsgálni. Éppen azért keres-

te fel a borsodi bányavidék dolgozóit, hogy maguk a bányamunkás-

ok világosítsák őt fel a széntermelés csökkenésének valódi okairól és 

jelöljék meg azokat a módozatokat, amelyekkel a termelést fokozni 
lehet. Vannak üzemek, ahol a termelés nyár óta nem csökkent, má-
sutt erősen visszaesett.  Sokhelyütt a munkásság szétszéledt a bá-
nyákból. Tudja jól, hogy ennek nagyrészben az elégtelen közellátás 
az oka. Viszont megállapítja, hogy a széntermelés fokozásától függ 
minden ebben az országban, Tarthatatlan helyzet, hogy a szénterme-

lés visszaesése miatt a vasutak megálltak, a gyárakban nincsen elég, 
az üzemek akadoznak, Budapesten nincsen villany és tüzelőanyag. 

A szénhiány kihat a közellátásra is, mert nincs lehetőség arra. hogy a meglevő csekély készle-

teket a vasút elszállítsa. A kérdést tehát minden eszközzel meg kell oldani. Ebben nem lehet és 
nincs is ellentét a nemzeti érdek és a bányászok érdekei között. A nemzeti érdek ugyanúgy 
megköveteli a széntermelés fokozását, mint a bányászság; érdeke. 

Soha annyira nem forrott össze a nemzeti érdek az ipari és bányászmunkásság érdekével, mint 
a mai helyzetben. Sürgősen ki kell küszöbölni tehát azokat az akadályokat, amelyek az elégte-

len közellátás és a bányák helytelen vezetése miatt gátolják a széntermelést. Az Üzemi Bizott-
ságokra és az üzemi vezetőkre hárul, hogy jobban szervezzék meg a termelést és akadályozzák 
meg a szabotálást. Arra kéri a bányászság képviselőit, hogy minden ilyen kérdésben fordulja-

nak bizalommal az iparügyi minisztériumhoz, ő a maga részéről mindent el fog követni a ba-

jok gyors kiküszöbölésére. 

A mutatkozó szükségletekről kellő időben gondoskodjanak, ne az utolsó pillanatban jelentsék, 
hogy nincs karbid, bányafa, robbantószer, vagy gyújtó zsinór. A szakszervezeten keresztül is 
meg kell mozgatni mindent, hogy ezek az anyagok kellő időben rendelkezésre álljanak. Alá 
kell tudni rendelni az egyéni érdekeket a közérdeknek, de össze kell egyeztetni mindezzel a 

bányászság érdekeit. 

„ Arccal a széntermelés és a szénbányászok felé!‖ 

Ma az a jelszó, hogy „Arccal a széntermelés felé―, amelyet azzal kell kiegészíteni, 
hogy: „Arccal a szénbányászok felé!― 

Ebben benne foglaltatik az, hogy amíg egyrészről meg kell javítani a közellátást legalább 
olyan mértékben, hogy a meglevő csekély készletekből a dolgozók részére a létfenntartáshoz 
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szükséges minimális mennyiség kijusson, másrészről a bányamunkásságnak már most mindent 

meg kell tennie a széntermelés azonnali fokozása érdekében. 

Hangsúlyozta, hogy. azok a bányaüzemek, amelyek a legtöbbet termelnek, elsősorban tarthat-

nak igényt arra, hogy sürgős segítségben részesüljenek a kormányzat részéről az élelmezés 
megjavítása, a ruházati cikkekkel és lábbelivel való ellátás terén. Nemes versenyre szólította 
fel a széntermelés fokozásában az egyes bányaüzemeket. A hallgatóság lelkes éljenzése köz-

ben jelentette be, hogy napirendre került a bányáit államosításának kérdése, amelynek végre-

hajtása kedvezően fog kihatni a bányamunkásság ellátására, szociális helyzetének megjavítá-
sára és a termelés jobb megszervezésére is. 

A borsodi bányák jelenlevő kiküldöttei ezután sorjában ismertették az üzemeikben mutatkozó 
bajokat, a közellátási hiányosságokat, a szükséges anyagok beszerzésének nehézségeit, egyes 

bányatársaságok vezetőségének hanyag és szabotáló magatartását és többen követelték a bá-
nyák azonnali államosítását. Az általuk előadottakból azonban kicsendült a bizalom és az 
elszánt akarat arra nézve, hogy a széntermelést minden tőlünk telhető eszközzel fokozzák. 

Nógrádi Sándor elvtárs, iparügyi államtitkár a bányamunkásság panaszait egytől egyig felje-

gyezte, ígéretet tett a kirívó visszásságok kivizsgálására és a bajok kiküszöbölésére és záró-
szavában ismételten felhívta a bányák dolgozóit, hogy addig is, amíg a kormányzat megfelelő-
en gondoskodik a bányászok közellátásáról és egyéb szükségleteiről, kövessenek el már most 
mindent, a széntermelés mielőbbi fokozására.‖17

 

 

Aztán természetesen jön az „ellenségkeresés‖ is… 

 

„ Így szabotálnak ők... 

Miért van szükség a szénbányák haladéktalan államosítására? 

Sajószentpéter, november 28.  

A Nógrádi Sándor iparügyi államtitkár elvtárs részvételével a széntermelés fokozása 
ügyében megtartott megbeszélésen – mint jelentettük – az egyes borsodi bányaüzemek kikül-

döttei tüzetesen beszámoltak a termelést akadályozó jelenségekről. Ezek közül a legkirívóbb a 
Borsodi Szénbányák Rt. kiküldöttjének beszámolója volt. Ez élénk fényt vetett arra a már sza-

botálással felérő nemtörődömségre, mellyel egyes magánkézben levő bányavállalatok vezető-
sége a munkásság és ezzel a termelés érdekeit semmibe veszi. Az előadottak szerint a Borsodi 

Szénbányák Rt. közel 2000 főre rugó dolgozói részére az iparügyi minisztérium által kezde-

ményezett ruhaakció során megfelelő mennyiségű ruhaneműt utaltak ki már hetekkel ezelőtt. 
Az üzemi bizottságok azonban hasztalanul sürgették a ruházati cikkek leszállítását, a vállalat 

központja ügyet sem vetett a sürgetésekre. 

Végre az üzemi bizottság egyik tagja Budapestre utazott, hogy személyesen járjon utána, mi-

ért nem kapják meg a bányamunkások a nekik már rég kiutalt ruhaneműt. 
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A vállalat központi irodájában érdeklődésére közölték vele, hogy a ruhák már valóban jó ide-

je a vállalat birtokában vannak, de azokat jármű, hiányában képtelenek leszállítani Sajó-
szentpéterre. Ha azonban az üzemi bizottsági tag járművet kerít, elviheti a bányászok ruháját. 
A megbízott nyakába is vette a fővárost, talált is egy 3 tonnás autót, amely hajlandó lett volna 

a fuvarra, de csak 1 millió 800 ezer pengős fuvardíjért. 

Ennyit persze a vállalat vezetősége nem volt hajlandó a bányászruhákért áldozni s így a ruhák 
továbbra is ott várták volna Pesten a jószerencsét, ha a munkásság megbízottja újra tűvé nem 
teszi dühös szívóssággal a fővárost és keserves talpalás és kilincselés után nem talál egy öt-

tonnás gépjárművet, amelynek gazdája 50 mázsa szén ellenében hajlandónak mutatkozott a 
szállítmány Sajószentpéterre fuvarozására. 

Ez azonban nem volt elég. A bányáknak karhidra is szükségük volt, mert annak hiányában 
napokon belül leállhattak volna. A vállalat vezetősége kijelentette, hogy karbid ugyan van 

Dorogon, de nem tudják azt onnan beszállítatni. 

Dorog 40 kilométerre fekszik a fővárostól. Ismét a munkásküldöttre hárult a feladat, hogy a 

borsodi 4 szénbánya, részére kiutalt 29 mázsa karbidot. Dorogról behozassa és azt a bá-
nyászruhákkal együtt e hét elején el is szállítsa Sajószentpéterre. Ha nem így történik, hanem 
a ruhák és az üzem folytatásához elengedhetetlenül szüksége karbid az igazgatóságra maradt 
volna, sem a bányászruhák, s sem a karbid máig és még jó ideig nem érkezett volna meg Sajó-
szentpéterre. A bányák központi vezetősége úgyszólván csak az erőszaknak engedve tette 

egyáltalán lehetővé a nagyfontosságú cikkek elszállítását. 

Ilyen körülmények között nem csodálnivaló, hogy a borsodi bányák dolgozóinak küldöttei egy 
emberként követelték Sajószentpéteren a szénbányák haladéktalan államosítását. A kormány-

zatra hárul a feladat, – hogy a termelés folytonosságának biztosítása érdekében, mely úgy 

látszik a bányák tulajdonosainak legkevésbé a szívügye – minél hamarább végre is hajtsa a 
bányák és a fontosabb iparüzemek államosítását.‖18

 

 

A 12 000/1945 M. E. számú rendeletet alapján, melynek értelmében az ország szénbá-
nyáit leválasztották a vállalatokról és korábbi tulajdonosaikról, és élükre államosítási minisz-

teri biztosokat neveztek ki, akik az üzemek szaktisztviselőivel együtt irányították a termelést. 

Az 1946. január 30-án kibocsátott 3900/1946 számú iparügyi miniszteri rendelet szerint pedig 

a bányatelkeken a kutatás, feltárás és művelés jogát a továbbiakban kizárólag az állam gyako-

rolhatta. 

A szénbányák végleges államosításáról szóló törvényjavaslatot végül 1946. május 25-én fo-

gadta el a nemzetgyűlés és június 26-án lépett hatályba. 

Az állami kezelésbe vétel után a szénbányászatot átszervezték. Erről a korábbiakban már rész-

leteiben volt szó, amikor a MÁK Rt ez idei történéseit átvettük.  

Létrejött a Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ), majd utána a Szénipari Központok és a nem-

zeti vállalatok. 
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Mindezek alatt a szénbányászat is „átpolitizálódott‖, jöttek a munkásigazgatók, és azok az 
egyéb vezetők is, akiknek nem sok fogalmuk volt a bányászat műszaki-gazdasági vezetésé-
ről… 

Az állami szénbányák irányítására 1946 szeptemberében létrehozták a Magyar Állami Szén-

bányák Rt-t (MÁSZ Rt.), melynek vezérigazgatója Osztrovszky György19
 lett. A MÁSZ Rt. ál-

lami tulajdonú, elidegeníthetetlen részvényekkel működött. 

1947 végére a MÁK Rt. teljesen összezsugorodott és gyakorlatilag már nem volt nagyvállalat. 
A korábbi számos és jól működő egyéb üzemei, gyárai nem a MÁSZ Rt-hez, hanem az 1946 

decemberében létrehozott Nehézipari Központ (NIK) alá rendelték. A NIK a MÁSZ Rt.-hez 

hasonlóan az iparügyi miniszter felügyelete alá került, az irányítás azonban ezúttal is a Gazda-

sági Főtanács kezében összpontosult. 

Utolsó lépésként 1948. március 25-én a kormányzat rendeleti úton államosította a 100 alkal-

mazottnál többet foglalkoztató vállalatokat; az intézkedést az országgyűlés csak utólag foglal-

ta törvénybe (1948: XXV. tc.).  

Ezzel az állami szektorban foglalkoztatottak aránya a nehéziparban meghaladta a 90 %-ot, és 
MÁK Rt. valamennyi megmaradt üzeme is bekerült az államosítás rendszerébe.  

Így a nagy múltú Magyar Általános Kőszénbánya Rt, melynek működési időtartamát az alap-

szabályok 90 évben határozták meg (elvileg 1980-ig kellett volna tevékenykednie), 57 év után 
megszűnt létezni. Ugyanerre a sorsra jutott a Borsodi Szénbányák Rt is. 

A borsodi szénmedence eseményeiről is írtunk már, ott is sok minden elolvasható.  

Néhány gondolat ezek után arról, hogy milyen módon alakul majd ki a korábbi, területileg és 
tulajdonosilag megosztott Sajószentpéter környéki bányászatból egy egységesebb, Sajószent-

péter központú, ámde sokkal kiterjedtebb és nagyobb szabású szénbányászat. 

 

1946.  

 

„ Sajószentpéter, 1946. január 28.  

Tisztelettel jelentem, hogy a vezetésem alatt álló bányaüzem üzemi bizottsága, a f. é. 
január hó 26-án tartott ülésében készült jegyzőkönyvéhez csatolt pótjegyzőkönyv szerint, 
üzemvezetői állásomból való leváltásomat kéri.  

Az ügy előzményeként jelentem, hogy az üzemi bizottság a m. é. november hó 9-én és novem-

ber hó 16-án tartott üléseiben hozott határozataival, a bányaüzemnél foglalkoztatott tisztvise-

lők és havidíjasok természetbeni ingyen szén járandóságát havi egy csillére (cca 8 q) korlá-
tozta azzal, hogy az érdekelt alkalmazottak által a határozat ellen benyújtott panasz ra; illetve 
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 Osztrovszki György (Kolozsvár, 1914. 03. 28 – Budapest, 1988. 10. 28.) 1940-ben Budapesten szerzett ve-
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fellebbezésre tekintettel, ez a határozat a Szakszervezeti Tanács döntéséig marad érvényben. 
Az említett alkalmazottak által a Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének bu-

dapesti titkárságához előterjesztett fellebbezésre, a szakszervezet miskolci csoportja útján a 
tisztviselői kar címére a másolatban csatolt átirat érkezett, mely szerint a szénilletmények 
megállapítása, illetve korlátozása nem tartozik az üzemi bizottság hatáskörébe, mert ezen 
illetményeket az érvényben álló kollektív szerződések szabályozzák.  

A szakszervezeti döntés, valamint a kollektív szerződések vonatkozó rendelkezései alapján a 
tisztviselők és a havidíjasok részére, az üzemi bizottság korlátozó határozatát megelőző idő-
ben érvényben volt szénmennyiségek kiszolgáltatását engedélyeztem, s ezt az érdekelt alkal-

mazottak igénybe is vették. A szakszervezet átiratát az üzemi bizottsággal közöltem.  

Ezek után az üzemi bizottság a f. hó 26-án tartott ülésében úgy határozott, hogy az ingyen 
szén járandóságra vonatkozó utalványok kiadásával az üzemvezetőség részéről megbízott 
tisztviselőt figyelmeztette, hogy ismétlődés esetén állásból elmozdítja, a szén kiszolgáltatásá-
val megbízott rakodói felvigyázót pedig ezen szolgálati beosztásából elmozdította. Ezen felül 
úgy határozott az üzemi bizottság, hogy azoktól az alkalmazottaktól, akik a bizottság által 
megállapított havi egy csille szénnél többet vettek igénybe, a f.é. február havi illetmény szén-

járandóságot elvonja. Közöltem az üzemi bizottság elnökével, hogy a szénilletményeknek a 
korábbi mértékben való kiszolgáltatását a fentebb említett kettős jogalap birtokában én ren-

deltem el, s ezen intézkedésem helyességét és jogosságát most már az állami kezelésbe vett 
szénbányák ügyvitelének szabályozásáról szóló 101 300/1945. Ip. M. sz. rendelet 8. §-ának 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés is igazolja. Erre az üzemi bizottság elnöke kijelentette, 
hogy ebben a tekintetben intézkedési jogom nincs, s ezért az üzemi bizottság állásomból való 
leváltásomat kéri. Ezt a kijelentést az üzemi bizottság távollétében írásba foglalta és a f. hó 
27-én tartott munkásgyűlés előtt kihirdette.  

Az előadottakból, a tekintetes Magyar Bányakapitánysághoz m.é. december hó 3-án kelt 
üzemvezetői jelentésben foglaltakból, valamint egyéb itt fel nem sorolt eseményekből azt lá-
tom, hogy üzemvezetői intézkedési jogaimat és kötelességeimet az üzemi bizottság magatartá-
sa korlátozza, illetve kétségbe vonja, ami a bányaüzem vezetése és a termelés nyugodt menete 
tekintetében tarthatatlan helyzetet teremt. Éppen ezért a bányaüzem vezetésére és ügyvitelére 
vonatkozó sürgős vizsgálat lefolytatását kérem.  

A fentiekre vonatkozó jelentésemet egyidejűleg a kerületi államosítási biztos úrhoz is beter-

jesztettem.  

Teljes tisztelettel  

Sipos Antal s.k. 

 üzemvezető, bányafelügyelő‖20
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 A Borsodi Szénbányák Rt üzemvezetőjének bejelentése a Miskolci Bányakapitánysághoz: Az üzemi bizottság 
hatáskörét túllépve leváltotta. 
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A beadványt a Miskolci Bányakapitányság február 18-án megküldte az Iparügyi Minisztéri-

umnak. A kísérőlevélben megállapította, hogy az üzemi bizottság túllépte hatáskörét; felhívta 
a minisztérium figyelmét arra, hogy „szükséges lenne az üzemi bizottságnak felsőbb helyről 
való megfelelő kioktatása, mert ellenkező esetben a széntermelés csökkenésével kellene szá-
molni".  

A közölt beadvánnyal együtt a bányakapitányság másolatban megküldte az Iparügyi Minisz-

tériumnak Sipos Antal üzemvezetőnek írt levelét is, melyben ugyancsak azt állapította meg, 
hogy az üzemi bizottság túllépte hatáskörét, és kiemelte, hogy a bányatulajdonos jogait az 

állami kezelés alatt személyi kérdésekben is az államosítási miniszteri biztos gyakorolja.  

A bányakapitányság a fentiekkel együtt másolatban megküldte a minisztériumnak a Magánal-

kalmazottak Szakszervezete miskolci csoportjának a Borsodi Szénbányák Rt. tisztviselőihez 
intézett 1945. december 19-i levelét. Ebben a szakszervezet, a bányakapitánysághoz hasonló-
an, hatásköri túllépést állapított meg, és tiltakozott az üzemi bizottság intézkedése 

 

„ Lesújtunk a bűnösökre! 

A reakció nemcsak hogy szünet nélkül folytatja támadásait demokráciánk rendje ellen, 

de ezekben a támadásokban napról-napra más és más álarc alatt jelenik meg. Nemcsak a 
hivatalokban és a gazdasági élet síkján indít harcot ellenünk, nemcsak az utcára merészkedik 
ki, de megpróbál befurakodni soraink közé is és az öntudatos, a jogaiért, jövőjéért, az ország 
holnapjáért dolgozó, küzdő, s ha kell, tüntető munkásság megnyilvánulásait is igyekezik diszk-

reditálni. 

Az elmúlt héten, Sajószentpéteren vonult fel impozáns tüntetésre a dolgozók tábora, s a tünte-

tés után a reakció ügynökei eléggé el nem ítélhető kilengésekkel, otromba verekedésekkel és 
rombolásokkal igyekeztem az egész tüntetés komoly méltóságát beszennyezni. Most Ózdon 
már merényletet is követett el a reakció. Antalköz József21

 elvtársunkat, az ózdi üzemi bizott-
ság most megválasztott kommunista elnökét ütötték le ismeretlen támadók a sötét utcán, amint 
éppen egy vezetőségi ülésről hazafelé ment. 

Az ózdi dolgozók egy emberként ugrottak talpra az elvetemült merénylet hírére és tüntetésbe 
kezdtek a reakció ellen. És a tüntetés után, felhasználva az öntudatos munkásság erélyes tilta-

kozását, egy csőcselékhorda az eddig bujkáló SS-gyilkosok, terroristák, nyilas pártszolgála-

tosok, s egyéb fasiszta elemek vezetésével megrohanta az ózdi kereskedőnegyedet, fasiszta, 

antiszemita jelszavakat hangoztatott, rabolt és fosztogatott; megtámadja a rendőrséget és 
annak egyik derék tisztjét, aki egyébként elvtársunk, leütötte. 

Amilyen eréllyel és megtorpanás nélkül felvesszük a harcot a reakció minden megnyilvánulá-
sával szemben, úgy üzenünk kérlelhetetlenül hadat az ilyen fasiszta megmozdulásoknak is. Az 
ózdi öntudatos, szervezett munkások nem tűrik tovább, hogy hátuk mögött lappangó sötét ele-
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 Antalköz József, aki majd a Rajk-üggyel kapcsolatban négy évig internálótáborban sínylődik. 1956 őszén 
Antalköz Józsefet – annak ellenére, hogy a tömeg előtt is kijelentette, hogy ő kommunista és az is marad – a 

munkástanács elnökévé választották. Ő nem szokványos kommunista volt, egyszerre hitt Istenben és a marxiz-

musban. Az 1956-os szerepéért letartóztatják, de a helyiek körében köztiszteletnek örvendő Antalköz 1956 no-

vemberében belépett az MSZMP-be, 1956-os tevékenysége miatt nem indult eljárás ellene. Társai közül többen 
életfogytiglani börtönbüntetést kaptak. 
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mek egy egy munkástüntetést trójai falónak használjanak, fel s ebben lopják be a fasizmus 

jelszavait és megnyilvánulásait a magyar demokrácia bástyái közé. 

A Magyar Kommunista Párt ózdi szervezete a vasárnapi nap folyamán rendező gárdát szerve-

zett, amelynek kemény öklű, öntudatos dolgozói biztosítani fogják ennek az újjáépítés szem-

pontjából első rendű fontosságú ipari centrumnak a rendjét és nyugalmát. De ezen továbbme-

nően pártunk nem csak, hogy követeli a szombati fasiszta rablógarázdálkodás minden bűnö-
sének legsürgősebb kinyomozását és példás megbüntetését, de magunk fogunk előljárni a jó 
példával. Lehetséges az, hogy ezek közül az elemek közül néhányon pártunkba is befurakod-

tak, ezeket kiakolbólítjuk az öntudatos munkásság soraiból. 

Téved a reakció, amikor azt hiszi, hogy ily módon lehet oldalba támadni a magyar munkás-

osztályt, s nem mentség senki számára, ha most valamelyik munkáspárt tagsági igazolványát 
hordozza zsebében. Aki fasiszta volt, az úgy látszik, fasiszta marad, ez igazolványok birtoká-
ban is és az ilyenektől meg fogjuk tisztítani pártunkat. Lesújtunk a bűnösökre, megtisztítjuk a 
munkásosztályt ezektől a befurakodott árulóktól a magyar demokrácia megerősítése és bizto-

sítása érdekében.‖22
 

 

„ „ A kormányzat a széncsatával a dolgozó nép nyomorúságát akarja megrövidíteni.‖ 

Bányász szakszervezeti gyűlés Sajószentpéteren.  – A putnoki bányászok tiltakozó gyű-
lése 

Sajószentpéter, február 26 

A Magyar Bányamunkások Szabad Szakszervezete vasárnap tartotta Sajószentpéteren 
február havi értekezletét. Dozsnyák János23

 elvtárs kerületi titkár beszámolójában foglalko-

zott a közellátási és gazdasági helyzettel. Közölte, hogy a kényér fejadag, ha fehérebb nem is 

lesz, de kisebb sem lesz a jelenleginél és ez a minőség és mennyiség egészen az új termésig 
biztosítva van. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány rendelkezéseit tartsák tiszteletben, hiszen a mai 

kormány a dolgozó nép kormánya. Ha kevés is a bányamunkásság ellátása, akkor is fokozni 
kel) a termelést, hogy ez üzemen kívül lévő gyárakat megindíthassuk és így több bakancsot és 

ruhát gyárthassunk a dolgozóknak. 

Amikor a kormányzat részéről széncsatára hívják fel a bányamunkásságot, ezzel a dolgozó 
magyar nép nyomorúságát akarják megrövidíteni. 

Javasolta, hogy a munkakerülőket ne csak az élelmiszerjegyek megvonásával sújtsák, hanem 
vigyék munkatáborokba. Részesítsék közellátásban az egyes családokba befogadott árvagye-

rekeket is, ezeket a munkaadók ne törölhessék az ellátásból. 

Az értekezlet résztvevői megértéssel fogadták Dozsnyák elvtárs tájékoztatóját.  

A putnoki bányászok a reakció ellen 
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 Dozsnyák János – vájár, 1937-től szervezett munkás, MKP-, majd MDP-tag, a pereces bányatelepi Üzemi 
Tanács tagja, majd üb elnöke, később a BSZ borsodi kerületi titkára, 1946 végétől a BSZ titkára. 
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Putnok, február 26. 

A Borsodmegyei Szénbányák Rt. putnoki bányatelepének munkássága tiltakozó gyűlést 
tartott, amelyen felszólalt Kalán Tibor elvtárs, járási titkár. Hangoztatta, hogy a bányamun-

kásságnak mindent el kell követnie a termelés fokozására. Az újjáépítésben legfontosabb és 
legnehezebb munkát végző bányászok minél jobb közellátását kell biztosítani, de nekik is 
vállalniok kell a széncsatával rájuk háruló feladatot. 

Az egybe gyűlt munkásság ezután egyöntetűen követelte az államapparátus megtisztítását a 
reakciós elemektől a szakszervezetek bevonásával, továbbá tiltakozott Mindszenty hercegprí-
más demokráciaellenes tevékenysége ellen. Távirattal fordultak Tildy Zoltán köztársasági 
elnökhöz, Rákosi Mátyás és Nógrádi Sándor elvtársakhoz.‖24

 

 

Aztán már a megbomló, demokratikus „politikai egység‖ látványos jeleit is láthatjuk. Folyik a 

bányászság politikai agitációja, a kommunista párt hatalmának megszerzése érdekében.  

Nógrádi Sándor feltűnően sokszor fordul elő, viszonylag rövid idő alatt Sajószentpéteren. 
Ennek alapvetően két oka van. Sajószentpéter tekintik a borsodi szénbányászkodás egyik köz-

pontjának, és a széntermelés fontossága ekkor mindent előz! A másik, hogy a kommunista 

párt itt fejti ki többek között az egyik legerősebb propagandáját a térségben. 

 

„ Nógrádi Sándor elvtárs Sajószentpéteren: 

Nem csak kérni akarunk a bányamunkásoktól, adni is kell nekik! 

Amit a Magyar Kommunista Párt követel, és a Kisgazdapárt ellenez az ország gazda-

sági és politikai felépítésében. 

Sajószentpéter, március 4. 

A borsodi bányavidéken a MKP által rendezett bányász nagygyűlések során, Sajó-
szentpéteren, a kultúrházban gyűlt össze a helybeli és környéki bányászság. A nagyterem elég-

telennek bizonyult a nagyszámú hallgatóság befogadására, úgyhogy igen sokan a külső helyi-

ségekből hallgatták végig a gyűlést. Szaladnya Ferenc elvtárs, a diósgyőri vasmunkásság 
nevében szólalt fel és ecsetelte, hogy a munkásság nélkülözések között is híven teljesítette kö-
telességét az újjáépítés terén. De csak úgy tudunk szerszámot adni a föld népének, ha fokozot-

tabb mértékben dolgozunk, a több termeléshez pedig több szénre van szükség. 

– Adjatok nekünk szenet – mondotta –, hogy többet tudjunk termelni és így több legyen a ke-

nyerünk, ruhánk és iparcikkünk. 

Nógrádi Sándor államtitkár elvtárs beszámolója 

Ezután feszült figyelem közben Nógrádi Sándor elvtárs, iparügyi államtitkár tartotta 
meg beszámolóját. A belpolitikai helyzetről szólva megállapította, hogy még mindig a gazda-

sági problémák vannak az előtérben. Meg kell oldani a jó pénz, az ellátás, továbbá az államo-
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sítás kérdését is. Tovább akarunk menni a bányák államosításánál és a föld méhének minden 

kincsét, továbbá a fontosabb nagyüzemeket állami kezelésbe akarjuk venni. 

Követeljük… 

A MKP beterjesztette a maga szanálási programját a minisztertanács elé. Ezt a Szoci-

áldemokrata Párt is elfogadta, ellenben a Független Kisgazda Párt teljes egészében nem haj-

landó elfogadni és a döntő kérdésekben nem tudunk megegyezni. Mi azonban a dolgozó ipari 
munkásság, a bányászság és a szegény parasztság segítségével ezeket a kérdéseket, meg fog-

juk oldani, Követeljük, hogy a tőkések fizessenek olyan nagy adót, hogy a kibocsátott pénz 
legalább egy része visszakerüljön az államkasszába. Az állami tisztviselők létszámát az 1938-

as létszámnak a 90 százalékára kell csökkenteni. (Ki a reakciósokkal!) Ez azt jelenti, hogy a 
230.000 köztisztviselőből 140.000-et el kell bocsátani. 

Ismertette az Ausztriában rekedt magyar kincsek ügyét. Ha ezeket visszakapjuk, akkor már 
meg van ez alap arra, hogy pénzünket megszilárdíthassuk. Azok, akik a háború során vagyont 
harácsoltak össze, vagy az utóbbi évben spekuláció és üzérkedés útján meggazdagodtak, vi-

seljék a terhek túlnyomó részét Az új termés után meg lesz a lehetőség arra, hogy jó pénzt 
te-remtsünk ebben az országban. 

Amikor néhány héttel azelőtt a nemzetgyűlésben azzal fordultunk a kormányhoz, hogy intéz-

kedjék az ausztriai aranykincsek hazahozatalára, akkor a kisgazdapárt soraiban akadtak 

olyan képviselek, akik azt kiáltozták: jó helyen van az ott! Vannak, akik nem akarják, hogy az 

arany, nyersanyag, élelmiszer és gépi berendezés visszakerüljön az országba. Mi azt követel-

jük, hogy a kormány egységesen forduljon az illetékes szövetséges hatalmakhoz, különösen 

Amerikához, hogy elhurcolt kincseinket adják vissza. 

Ne nyerészkedjenek a gazdagok az ország szanálásán 

Nincs megegyezés a kisgazdapárttal az állami apparátus leépítése kérdésében sem. Mi 
azt követeljük, hogy a reakciósok menjenek el és a szakszervezeteknek legyen döntő szava a 

tisztogatásban. Ebben a kérdésben a kisgazdapart a legnagyobb ellenállást tanúsítja. A meg-

adóztatások terén sem tudunk zöldágra vergődni. Mi, kommunisták; mindent megteszünk, 
hogy ezt a helyzetet megoldjuk, de a kisgazdapártnál nem találunk megértésre. A harc azért 
folyik, hogy a szanálás a tőkések javára és a dolgozó nép kárára történjék-e, vagy pedig a 

dolgozó nép javára és a tőkések, a volt földbirtokosok, valutázók és üzérkedők kárára. Mi 
semmi szín alatt nem egyezünk bele abba, hogy a gazdagok nyerészkedjenek az ország szaná-
lásán. Azt akarjuk, hogy az ország gazdasági helyzetének megjavításával párhuzamosan lé-
pésről-lépésre javuljon a dolgozó nép helyzete, kisebb legyen a tőkések, gyáriparosok, banká-
rok gazdasági és politikai hatalma. Mi így állítjuk fel ezt a kérdést a Független Kisgazda Párt 
előtt és ezzel egy tisztulási folyamat megy végbe a belpolitikai helyzetben. Mi a nép érdekeit a 

nép tömegeinek megmozdulásával is érvényre juttatjuk, mert nem engedhető meg, hogy a ter-

heket ismét a dolgozókra hárítsák. 

Ezt is ellenzi a Független Kisgazdapárt 

Megemlékezett a nagyüzemek állami kezelésbe vételére vonatkozó javaslatokról. Ezt a 
Független Kisgazda Párt ugyancsak ellenzi, a bányák államosításán felül további államosí-
tásba nem akar belemerni, még abba sem, hogy a bankokat és a Nemzeti Bankot állami elle-
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nőrzés alá helyezzék. Ezen a téren a két munkáspártnak fel kell készülnie a harcra, mert arról 

van szó, hogy a nagytőke vegye kezébe a hatalmat, visszacsinálja a földreformot, avagy pedig 

véglegesítjük-e a földreformot és a gazdasági életet megszilárdítjuk. 

A széncsata 

A bányász közönség élénk figyelme közepette számolt be Nógrádi elvtárs a széncsata 
egyes mozzanatairól. 

Az, hogy két és fél hónap alatt 33 százalékkal emelkedett a széntermelés, a magyar bányás-

zság és a magyar bányamérnökök érdekei. Ha az állami kezelésbe vett bányákban jobban 
dolgoznak, akkor jobb lesz az ellátás, az összes iparüzemekben nagyobb lesz a termelés, az 
ország gazdasági élete felélénkül. 

A széncsatára felfigyelt az egész ország. Látjuk, hogy a bányászok milyen derekasan dolgoz-

nak és a többi üzem sem akar hátrább maradni. Társadalmi akció is indult a bányászság meg-

segítésére. A széncsata folytatására, a jelenlegi 2000 vagónnyi (széntermelés március 15-ig 

2200, májusig 2500 vagónra felemelésére azért is szükség van, mert a nyers olajat, amellyel a 

MÁV-nál egyes üzemekben ma fűtenek, kenőolajnak kell felhasználni a mezőgazdaságban, 
hogy az ezévi kenyeret biztosítsuk. Március lévén megindul az építőipar, dolgozni kezdenek a 

tégla, cserép- és cementgyárak, a bakancsüzemek. Mindehhez szén kell. A széncsata már ed-

dig is szép eredményekkel járt. Borsod megyében is megindult a verseny u MÁVAG és a Rima 
bányái között. Az ózdi Rima bányák vállalták, hogy 95 vagón helyett napi 120 vagóunal fog-

nak termelni. Ismertette azt az előirányzatot, amelyet az egyes borsodi bányák március 15-ig 

emelik termelésüket. 

A bányamunkásságtól azonban nemcsak kérni akarunk, hanem adni is nekik. A magyar mun-

kásság e legmegbecsültebb kategóriájának élelmiszer ellátásáért maga Rákosi Mátyás elvtárs 
járt közbe a kormányzatnál ós Bárányos Károly közellátásügyi miniszter, tekintettel arra, 

hogy a bányászok munkája a legnehezebb és méltányolva a széntermelés fokozása terén vál-

lalt munkájukat, hozzájárult a bányászok élelmiszer fejadagjának felemeléséhez. Ismertette 
Nógrádi elvtárs a Bárányos Károly közellátási miniszter által aláírt rendelkezést, amely mind 
a földalatti, mind a felszíni munkások és családtagjaik élelmiszer fejadagjait jelentős mérték-

ben emeli. Közölte továbbá, hogy a borsodi bányákban is be kívánja vezetni a prémium rend-

szert az egyes bányász csapatok többtermelésének arányában. Az így kitermelt szenet központi 
szerv útján előnyösen fogják átcserélni élelmiszerekre ós közszükségleti cikkekre. Felhívta az 
egyes bányák figyelmét arra, hogy a MÁVAG-nál bevezetett prémium rendszert tanulmányoz-

zák és a legrövidebb időn belül vezessék be. Ugyancsak prémiumot állapítsanak meg a minő-
ség megjavításáért és a robbanóanyag megtakarításáért is. 

A bányászok lelkesen vállalják a széncsata fokozását 

Végül hangsúlyozta a műszaki értelmiséggel való jó viszony meg teremtésének fontos-

ságát, mert enélkül a széncsatát nem lehetne eredményesen megvívni. Minél több lesz a szén 
és árutermelés az országban, annál inkább megerősödik gazdaságilag, de politikailag is. A 
gazdaságilag talpraállt országgal a külföld is egyenrangú félként fog tárgyalni, tehát külpoli-
tikai’ téren is megerősödünk. Mindennek alapja a szén, ha a széncsatát megnyerjük, ezzel a 

magyar népköztársaság megerősödését szolgáljak. 
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A nagygyűlésen megjelent bányászság képviselői ezután sorra előadták helyi kívánságaikat és 
javaslataikat, de valamennyien lelkesen vállalták a széncsata további fokozását az ország 
gazdasági megerősödése erdőkében. A nagygyűlés az Internacionálé hangjaival ért véget.‖25

 

 

A széncsata hiányos feltételeit feszegeti egy cikk. 

 

„ Késik a muníció a sajószentpéteri széncsata hőseihez 

Már elérték a béketermelést, de élelem és bakancs hiányában ismét visszaesik a csille-

szám 

Sajószentpéter, április 3.  

A borsodi szénmedencében a széncsata változatlan energiával, de váltakozó szeren-

csével folyik. – Ahogy a háború minden változatához pénz, jól szervezett utánpótlás, összemű-
ködő alakulatok, gépi pontosságú munkája szükséges, úgy a széncsata sikeres kimenetelét is 
csupán a jól összeműködő államapparátus, a dolgozók ellátottsága és lélektani felkészültsége 
határozhatja meg. 

A bányász munkájához mindenekfölött szükséges, hogy megfelelő fűtésű szervezettel feszül-

hessen a tárnák fekete kincseinek. A bányászok ellátása ma is sok kívánnivalót hagy maga 
után. Nógrádi elvtárs, iparügyi államtitkár, a széncsata stratégája Bárányos közellátási mi-

nisztertől biztosítékot kapott a széncsata megnyeréséhez szükséges élelmiszerek és lábbeli 
leszállítására. 

A megígért olaj első részlete valóban be is érkezett a sajószentpéteri Borsodi Szénbányák Rt. 
élelemtárába, amelynek eredményeként az 1,33 csille napi termelést minden vájár 1,75 csillé-
re tornászta fel. Az 1,75 csille termelés, csaknem a teljes átlagos béke színvonalat jelentette 

volna. 

A második olaj küldemény azonban már harmadik hete késik.  

A bányásznépnek nincsenek tartalékai. Öt, hat napig bírták tartani a felemelt teljesítményt, az 
utóbbi napokban azonban a hiányos zsiradékellátás miatt testi erejük erőben csökkenőben 
van és a termetes ismét lényeges csökkenést mutat. – Hiányzik ezenkívül a megígért száz pár 
bakancs, melynek eredményeként a vajárok legjobbjai is kénytelenek lesznek a tárnától távol 
maradni. Erősen érezhető a csillék utánpótlásának hiánya is. 

A termelési versenyt Sajószentpéteren a II-es, III-as és IV. számú aknák bányászai egymás 
között indították el. A legjobb teljesítményt eddig a III. akna dolgozói érlek el, akik az élelme-

zés feljavítása után teljesítményüket teljesen a béke színvonalra emelték. Különösen kitüntette 
magát Bánlaki József III. számú aknában dolgozó és Sándor Lajos II. számú akna kitűnő vá-
járja. 

Amint megállapítható, a széncsata hősei sokszor késlekedő élelmiszerküldemények és a munka 
legszükségesebb fegyveréi nélkül is folytatják' önfeláldozó küzdelmeiket. Nincs az országnak 
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fontosabb ügye, mint a széncsata sikeres befejezése, és ha van az országban megfogható élel-

miszer, úgy azt az ország létét, jövőjét, nyomorúságunk gyors felszámolását jelentő nagy üt-

közet, a szén. csata kalóriaellátására kell összpontosítani.‖26
 

 

Aztán a politikai csatározás durvul, és látványos fordulatot vesz. Előrevetítve a későbbieket 
is! A kisgazdákkal elkezdődik a leszámolás, aztán jönnek még a többiek is… 

 

„ Nyilaskereszteket szórt szét a Kisgazda párt titkára Sajószentpéteren – letartóztatták 

Miskolc, június 1.  

A vármegyei rendőrség politikai osztálya ma letartóztatta Üsztök Istvánt, a Kisgazda-

párt sajószentpéteri járási titkárát, aki 10.000 pengősökből kivágott nyilaskereszteket szórt 

szét a Kisgazdapárt helyiség közelében. Lakásán megtalálták Szálasi arcképét. A Kisgazda-

párt kizárta tagjai sorából Üsztök Istvánt. További sorsáról most dönt a politikai rendőr-

ség.‖27
 

 

„ A bányavállalatok spekulációja 

Érthetetlen, hogy egyes bányavállalatok még az április havi munkabéreket sem fizették 
ki. Ezek a vállalatvezetők azzal mentegetőznek, hogy a kormány nem utal ki elegendő pénzt a 
bérfizetésekre. Ugyanakkor a borsodi szénmedence keleti részén levő Rima bányák kisebb 
eltolódásokkal mindig tudják a munkabéreket folyósítani és semmi esetre sem fordul elő az, 
hogy még háromhavi bérrel is adósak maradnak. Pedig ezek a bányák ugyanattól a kormány-

tól kapják a pénzt a bérfizetésre, mint a Borsodi Szénbányák rt. Királd, Sajószentpéter és 
rudolftelepi bányái és a magánbányák szövetségének egyes bányaüzemei. 

Úgy látszik, ezek a fizetni nem akaró, vállalatok felismerték, hogy így a béreken keresztül, a 

kormányra hivatkozva nagyszerűen lehet szabotálni, mert ezt semmi másnak nem nevezhetjük, 
csak szabotálásnak. Tiszta fizetést sosem eszközölnek, minden alkalommal csak előleget kap-

nak a munkások, mégpedig sokszor minden megkülönböztetés nélkül. Ugyanannyit kap a vá-
jár, mint a külszíni napszámos vagy a tanonc. Ez aztán a szabotázs legveszedelmesebb 
vállfaja, mert először elveszik a vájárok munkakedvét és rohamosan csökken a termelés. Má-
sodszor pedig a legnagyobb elégedetlenséget szüli a munkások között. 

Ezeket az ügyeket a legsürgősebben kivizsgáljuk és a bűnösöket a legszigorúbban meg fogjuk 
büntetni. 

Dozsnyák János 

szakszervezeti kerületi titkár‖28
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„ 86 borsodi bányászgyerek indult ma el Balatonalmádiba kéthetes nyaralásra 

A ma reggeli budapesti gyorsvonat egyik küiönkocsija megtelt jókedvű, izgatott, kipi-

rult arcú gyermeksereggel. 

86 borsodi bányászgyerek indult el kétheti nyaralásra, Balatonalmádira – a MÁSz jóvoltából. 
huszonhárom Ózdról, huszonegy – huszonegyen Sajószentpéterről, Perecesről és 
Ormospusztáról indultak útnak. Az MNDSz a négy gyermek csoporthoz egy-egy kísérőt adott: 

Üveges Gyulánét Perecesről, Dermó Jánosnét Sajószentpéterről, Pucker Istvánnét Ózdról és 
Gyenge Gyulánét Ormospusztáról. Ezen kívül egy egy nevelő kíséri őket: Perecesről Kiss Éva, 
Sajószentpéterről Verecz Mária, Ormospusztáról Ballal Piroska tanítónő, Ózdról Ricsei Ba-

lázs tanító. 

Nem volt feszes ünnepélyes búcsúztató, de kijött a vonathoz Krausz Sándor
29

 elvtárs, a MÁSz 
borsodi igazgatója cs néhány közvetlen kedveskedő szóval, simogatással mondott búcsút a 
kicsinyeknek. A MÁV részéről is a legnagyobb szeretettel és előzékenységgel gondoskodtak a 

bányászgyerekek minél kényelmesebb elhelyezéséről. Budapestről ugyancsak gyorsvonattal 
folytatják útjukat a Balaton mellé, ma délután már a Balaton bársonyos vizében lubickolhat-

nak. 

Ha visszaérkeznek, újabb gyermek-csoportot indít a MÁSz útnak balatoni nyaralásra.‖30
 

 

Gondolatok a Sajószentpéter-központú szénbányászat kialakításáról a térségben. 

Az államosítással együtt, amint már írtunk róla, a bányák racionalizálása is végbe 
ment. Megszűnő, bezáró, fejlesztésre ítélt, illetve mezőátcsatolásos összevonásokra is sor ke-

rült. Ezeket a – bezárásra ítélt bányákat – a korábbi, államosítással foglalkozó fejezetben fel-

soroltuk már. 

Amint az ismeretes az eddigiekből, a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt az állami kezelésbe 
vételig birtokolta az itteni szénbányákat, melyek akkor a Sajószentpéter II. akna és az „új‖ 
Erzsébet akna, ez majd kicsit később Sajószentpéter III. akna voltak.

31
 Mindkét bánya – bá-

nyavasutakon – a volt Alfréd aknai rakodóra szállította a szenét, ahonnan az a normál nyom-

távú iparvágányon át a sajószentpéteri MÁV állomásra került. 

Az új elképzelések szerint a közelebbi alacskai szénbányák és szénterületek, valamint a távo-

labbi Ludna-völgyi, haricai bányák és területeik is Sajószentpéter hatáskörébe kerülnek majd. 
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Itt most egy kicsit előreszaladunk, hogy le lehessen írni a legfőbb változásokat és azt a 
sajószentpéteri koncentrációt is, amely e település legnagyobb szénbányászati múltját is meg-

adta. 

A Sajószentpéteri Bányaüzemhez tartozó három bányát fejlesztésre, további termelésre alkal-

masnak ítélték. Ezek akkor a Sajószentpéter II. akna, a III. akna és a már idecsatoltként szá-
mon tartott IV. akna, amely korábban az alacskai Északmagyarországi Kőszénbánya Rt volt.

32
  

A Sajószentpétertől délnyugatra elterülő szénvagyonokat és „életre‖ ítélt szénbányáikat is ide 

koncentrálják majd. Ekkor lesz a legnagyobb a sajószentpéteri szénbányászat! 

E terület hat működő bányája közül, a csak szekérrel megközelíthető, sajóbábonyi tárókat 
azonnal bezárják. A palántvölgyi tárót, a Sándor-lejtősaknát és a sajólászlófalvai lejtősaknát 
a fejtésre előkészített vagyona lefejtését követően zárják be, a munkaerő és a külszíni szállítás 
koncentrálása érdekében. 

Erre nézve egyelőre csak vázlatos leírás következik. 

Cseres-tárót – a Kondói Kőszénbánya Kft korábbi Éva-táróját – V. számú ereszkéjének a 
Harica - lejtősakna 1. számú siklójával való összelyukasztásával a föld alatt összekötötték 
úgy, hogy szállító lejtősaknaként az 1941-ben Kondó községtől Ny-ra mintegy 3,5 kilométer 
távolságban a Harica-patak völgyében mélyített 100 méter hosszú ÉK-É–DNy-D irányú – 

korábbi Ludna-völgyi – lejtősakna legyen a koncentrált termelés központja. E lejtősaknából a 
II. telepben mintegy 2 kilométer hosszú, kétvágányos, fabiztosítású főszállítóvágatot hajtottak 

ki. Ebből a fővonalból K-re ágazott ki az említett I. sikló, ezt követően mintegy 600 méter 
távolságban a III. sikló. A fővonal Ny-i oldalán A fővonal Ny-i oldalán csak a fővonallal kö-
zel párhuzamos, közelítően ÉK–DNy irányú vetősorozat – az úgynevezett „kondói nagy 
árok" – vetőkutató vágatait hajtották 1957-ig.  

Az 1948-ban már egyesített bánya termelése 1953-ig folyamatosan növekedett, és jó minősé-
gű, 3300 kcal/kg körüli átlagos fűtőértékű, az erőteljes kovásodás miatt nehezen jöveszthető, 
de kiváló háztartási minőségű széntermelést biztosított. 

A Sajó-völgyében a hároméves terv keretében megindult iparosítás, elsősorban a sajóbábonyi 
vegyigyár (és hadiüzem) igényeinek kielégítésére a Harica-völgyi iparvasút sajószentpéteri 
rakodóján szén-törőművet, ehhez csatlakozóan szénosztályozót is építettek a zagyvapálfalvai 
bányagépgyár kivitelezésében.  

A borsodi szénbányászat jellemző bányaművelési, bányagépesítési, bányagép alkalmazási 
kísérletei egyidőben a Sajó jobb part bányászatára koncentrálódtak. 

Az államosítást követően nemcsak a meglévő kapacitások koncentrálása, hanem a különféle 
fejlesztési, beruházási tervezés is megindult. 

Harica felfejlesztésének kérdései már Cseres-táró és Harica-lejtősakna összevonásának ter-

vezése során felmerült. 
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 E bányának már a háború előtt is komoly együttműködése volt a Borsodi Szénbányák Rt-vel. Nemcsak a 

szomszédos sajószentpéteri szénterületek miatt, hanem azért is, mert a bányagépeik meghajtásához a barcikai 
erőmű adta az energiát, egy ide kiépített távvezetéken keresztül. 
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A kondói üzemkoncentráció első vázlatos tervei 1950-ben már elkészültek a Harica-völgytől 
É-ra fekvő Béke-lejtősakna, valamint a Haricától Ny-ra eső Morgó elnevezésű bányamezőnek 

a bevonásával. 

Ebből a Béke-lejtősakna és légaknája mélyítését a Harica-völgy É-i oldalán, 1951 tavaszán 
megkezdték. A lejtősakna folytatásában, szénben, É-i irányban 320 méter fővonal, valamint 
1400 méter egyéb feltáró vágat készült el 1954-ig. A duzzadó talp és a vízdús főtehomok ne-

hezítette a vágathajtást. 

Az 1957-ben elkészült kondói üzemkoncentráció beruházási programja a haricai III. telepi 

lejtősakna és Béke-akna teljes termeléséhez szükséges külszíni létesítményeket, valamint a 

bányáknak a berentei központi osztályozóra való függőkötélpályás szállítását vette figyelem-

be. E terv összhangban volt a Lyukóbánya szenének elszállítását megoldó függőkötélpálya 
építésének terveivel. A lyukói – kondói kötélpálya Lyukóbánya, míg az ehhez csatlakozó 
Kondó – Berente közötti kötélpálya az előzőnek mintegy 1 500 t/nap kondói termeléssel nö-
velt mennyiségének az elszállítására készült. 

A kondói üzemkoncentráció első vázlatos beruházás révén a haricai külszínen felolvasó és 
raktár, később csak a felügyelet számára fürdő épült. 

1951-ben kezdték meg a III. telepi lejtősakna gépházának, a külszíni műhelyeknek az építését. 

A korábbi, II. telepi lejtősaknával közel párhuzamos, ÉK-DNy irányú III. telepi lejtősaknát 
1954-ben helyezték üzembe 220 méter hosszban, kettős vasúttal és járó-, valamint közműosz-

tályokkal, fabiztosítással. 1957-1958-ban ezt a lejtősaknát át kellett falazni. 

A külszíni szállítás és anyagmozgatás megoldására 1949-ben az iparvasút egy nagy teljesít-
ményű gőzmozdonyt, valamint több faanyagszállító teherkocsit, denevércsillét kapott az Or-

szágos Tervhivatal kiutalása alapján. Egyidejűleg az iparvasúti műhelyben saját tervezésű 
forgózsámolyos lemezrugós személykocsikat is gyártottak.33

  

1956-tól már csak a III. telepet fejtő Harica lejtősakna termelése – gazdaságossági okokból – 

1962. szeptember 30-án megszűnt. A bányát tanbányává minősítették. A tanbánya a III. telepi 

D-i fővonal III. siklójában, valamint a Ny-i III. ereszkében 1967. márciusig néhány fejtést is 
üzemeltetett. 

A Béke-lejtősakna, amelyet eredetileg 800 t/nap kapacitásúra kívántak kiépíteni, 1964 máju-

sában úgy fejezte be termelését, hogy még közel 7 000 000 tonnát kitevő szénvagyonáról dön-

tést nem hoztak. 

Kossuth-tárót eredetileg a kondói nagy árok tektonikai rendszeréhez tartozó sasbérc IV. telepi 
szénvagyonára telepítette a Palántvölgyi Kőszénbánya Rt. 

E szénvagyon művelésére hajtott 250 m K-i irányú tárót 1951-ben nyitották újra vizsgálat 
céljából. 1952-ben a táró folytatásaként közel É-i irányban megkezdett ereszkét átbiztosították 
és továbbmélyítették. 1957-ig tanbányaként működött, majd a tanbányának Kakucsára való 

                                                 
33

 Részletesebben Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek. A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története 
(Magyar Elektronikus Könyvtár).  A vasút teljes történetét önállóan bemutató könyv jelenleg megírás alatt van, 
ebben a bányászati vonatkozások ugyanúgy benne lesznek, mint a Gazdasági Vasút évei és a MÁV vonalaként 

működő vasúti évek is. 
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áthelyezését követően az 1,6 – 1,8 méter vastag felvetett IV. telepi sávot hazafelé haladó 
frontfejtésekkel fejtették. A vetőközben található alacsony fűtőértékű mintegy 300 000 tonna 

IV. telepi szénvagyon lefejtését követően 1961 májusában a bánya a termelését befejezte. 

Sajószentpéter II. akna 1917-től, – de igazából csak a „nagy háború‖ utáni években – folyó 

művelése következtében az I. telep csak hosszú, Ny-felé haladó irányvágattal lett volna mű-
velhető. A II. telepi szénvagyont – a korábbiakban említett kísérletek kivételével – kamrafej-

tésekkel termelték ki 1956-ig, amikor az V. ereszkei műveletekkel a II. telepi bányaművelés 

befejeződött. A III. telepi fejtésekben először Gornyák-kombjnokkal, majd 1958-tól Sahtyor-

kombájnokkal, később Westfália-Löbbe széngyaluval felszerelt frontfejtések dolgoztak 1964-

ig. 1964-ben a régi É-i X. ereszke mezőjét, 1965-ben a XVIII. ereszkében a II. telepi pillért 
fejtették vissza. 1966. október 15-én a magas önköltség miatt a termelést leállították, és a 
XXVII. siklóban – Kondóról áttelepített vájártanulókkal – folytatták a visszafejtést. A bánya 
tanbánya lett, magam is itt „gyakorlatoztam‖ (1966-67) a kazincbarcikai Ságvári Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola, bányászati tagozatú osztályában. 1967-ben végleg megszűnt 
a bányaművelés, a külszíni épületeket gépipari vállalatok vették át. 

Sajószentpéter III. akna 1953-ig csak az I. telepet fejtette 200-300 méter széles és mintegy 
másfél kilométer hosszú sávban. 1953-ban kezdték mélyíteni a IV. ereszkét egy vetővel köze-

lebb hozott II. telepi mező kitermelése érdekében. Az ereszke DK-irányban követte a II. telep 

dőlését. A bánya Diesel-mozdonyvontatású csilleszállítással kapcsolódott a sajószentpéteri 
vagonrakodóhoz. Az akna külszíni kiépítése primitív, nagyobb részt Sajószentpéter II. akná-
val közösen, de innen mintegy 3 kilométerre fekvő létesítmények látták el a járulékos folya-

matokat. Ez bizony nagyon kétes értékű megoldás volt. A bányaművelés az egykori Erzsébet-
bánya műveletei és az egyre mélyülő bányászat révén vízveszéllyel küzdött. A lejtősakna foly-

tatásában található III. telepi, illetve a bányaműveletekről Ny-ra fekvő levetett II. telepi szén-

mezők szénvagyonbővítő beruházásai az 1967-ben végzett számítások szerint gazdaságtalan-

nak bizonyultak. Ezért elkezdődött a visszafejtés. A bánya a termelését 1973-ban fejezte be. 

Sajószentpéter IV. akna eredetileg önálló függőkötélpálya-szállítással rendelkezett, amely a 

Sajószentpéter – Berente közötti országút mögött, a MÁV-vasút mellett kiépült osztályozónál 
végződött. A gazdaságosságot ennek feladása sem állította helyre. A vízveszélyes bányászatot 
1954-ben megszüntették. 

 

Dr Izsó István egyik könyvében a következők szerepelnek:  

 

„… A művelést a sajókápolnai határban folytatták az I. (1910-től) és II. (1914-től),34
 

majd a III. (1942-től) sz. lejtősaknában. A II. világháború után az I., II., III. és IV. sz. lejtős-

aknában folytatták a termelést.35
 Az I. és IV. akna 1954-ig, a II. akna 1967-ig üzemelt, Sajó-

szentpéter III. akna 1973-ban fejezte be termelését…‖36
 

                                                 
34

 E két első évszámmal nem tudok egyetérteni, ezek az aknák hajtásának kezdetei és nem a termelésbe lépésüké.  
35

 A korábbi fejezetekben levezettük az I. akna dolgait. Az azonban bizonyos, hogy az I. akna 1917. évi terme-

lésbe állásától 1930-as évek elejére az I. aknai bányamező lefejtése befejeződik és innentől a II. akna lép be a 
termelésbe a bányamezejével együtt. Azt, hogy esetleg termelvényszállításra, illetve anyagbeadásra az I. aknát 



Sajószentpéter szénbányászata 25. Sajószentpéter szénbányái 1945 után 

 

40 

Szénmezők, lefejtett területek37
 

 

 

 

Részlet a Borsodi Szénbányák egyik térképéből 
9. Harica I. akna, 10. Béke-akna, 11. Kossuth I. akna,  

13. Sajószentpéter II. akna, 14. Sajószentpéter III. akna. 

                                                                                                                                                         
még használták, lehetséges. Az én kutatásaim szerint az I. akna, mint bányászati objektum, 1934-ben zárt be 
végleg. 
36

 Dr Izsó István 
37

 Dr Izsó István térképe 
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 Ezek után visszatérünk az időrendben következő eseményekhez. 

A termelést számos probléma akadályozza, amit „magas szintről‖ vizsgálgatnak is. Néhány 
példa a sajószentpéteri viszonyokra. 

 

„1946. július 11. 

„… Csilleparkunk, amint azt már többször jelentettük, olyan állapotba került, hogyha 
egy hónapon belül nem kapunk sürgős utánpótlást, előírt termelési irányzatunknak felét sem 
tudjuk biztosítani, munkavállalóinknak nagy részét kénytelenek leszünk elbocsátani. Borsodi 
Szénbányák Sajószentpéteri Üzemvezetősége és Üzemi Bizottsága.  

1. Elmúlt héten bányaszemlém alkalmával a sajószentpéteri miniszteri biztosnak, az ottani 
üzemvezetőnek és a bányamunkások megbízottjának tudomására hoztam, hogy véleményem 
szerint egészen indokolatlanul, visszamaradt a termelésük, illetve nagyobb mértékben csök-

kent, mint ahogy a Borsodi Szénbányák Rt. állami kezelés alatti többi üzemeinél ez tapasztal-

ható. Ezen kijelentésemre kielégítő és megfelelő választ nem kaptam, és bizonyosra tartom, 
hogy a távirat elküldése arra szolgál, hogy ily módon a felelősség az üzemtől elháríttassék.  

2. Minden szakember előtt egészen nyilvánvaló, hogy a csilleparknak a táviratban jelzett le-

romlása egyik hétről a másikra, sőt egyik hónapról a másikra sem következhet be, így tehát az 
üzemet mulasztás terheli, hogyha a szükséges gondos előrelátás mellőzésével, úgyszólván az 
utolsó pillanatban kongatja meg a vészharangot. Meg kell állapítanom azonban, hogy a táv-

irat tartalma a bányászoknál általában tapasztalt, szokás szerint erősen túlzottnak nevezhető.  

3. Amint azt már az összes illetékes fórumok előtt személyesen és írásban is bejelentettem, 
megfelelő utánpótlás hiányában a csilleparknak romlása nagy mértékben jelentkezik és éppen 
ezért ezzel a kérdéssel az Országos Államosítási Főmegbízotti Hivatal már hónapok óta fog-

lalkozik és oda a többi bányával együtt csilleigénylésünket régebben benyújtottuk.  

4. A csillék beszerzése majdnem leküzdhetetlen akadályokba ütközik, elsősorban azért, mert 
az erre szolgáló pénzbeli igénylésünk sohasem talált meghallgatásra, de azért is, mert a csil-
lékhez szükséges anyagot a Rimamurányi Vasmű gyártotta csak, és ez jóvátételi szállításokkal 
lévén elfoglalva, csakis külön engedély alapján van abban a helyzetben, hogy rendeléseket 
felvegyen, illetve szállításokat eszközöljön.  

Ezen rendkívül súlyos és nehéz körülmények ellenére a királdi bányaüzem részére, amelyet 
ténylegesen leállás veszélye fenyegetett, sikerült szerezni 33 darab új csillét. 

A Borsodi Szénbányák Rt. állami kezelés alatti többi üzemek részére pedig rendkívül nehéz 
körülmények ellenére szereztem a csillékhez új acélkerekeket és vaslemezeket, amelyek már 
szállítás alatt is vannak.  

Jó szerencsét!  

Borsodi Szénbányák Rt. állami kezelés alatt  

Lantos  
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miniszteri biztos‖38
 

 

A „3 éves terv‖39
 szénbányászatra tervezett adatai. Ezt részletesen megadjuk, mert in-

nentől kezdve „nincs megállás‖, újabb és újabb tervek jönnek majd és mindegyik egyre töb-

bet követel, ráadásul már menet közben is „felfelé‖ módosítgatják ezeket…  

Jó sok hárul majd mindenkire, így Borsodra, és ebben a Sajószentpéteriekre is! 

 

„ Budapest, 1946. november 20. 

A Magyar Állami Szénbányászat előirányzott széntermelése  

1947. évre 81 millió q, 1946. évivel szemben az emelk[edés]  18 millió q.  28 %,  

1948. évre 96 millió q, 1946. évivel szemben az emelk[edés]  33 millió q.  52%,  

1949. évre 105 millió q, 1946. évivel szemben az emelk[edés]  42 millió q.  67%.  

A fenti termelésben a MESZHART várható széntermelése bennfoglaltatik  

1947. évben   5,01 millió q-val,  

1948. évben   5,70 millió q-val,  

1949. évben   6,00 millió q-val. 

Az évente összegszerűen megadott országos termelés évi átlagos napi mennyiségei a követke-

zők:  

1947. évben   2700 vagon, vagyis   600 vagon emelkedés  

1948. évben   3200 vagon, vagyis   1100 vagon emelkedés  

1949. évben   3500 vagon, vagyis   1400 vagon emelkedés  

az 1946. évi 2100 vagon/nap átlagos termeléshez viszonyítva.  

Az 1949. évi 3500 vagon átlagos napi termelés azt jelenti, hogy 1949 végére az országos szén-

termelés előreláthatólag eléri a napi 400 vagont.  

A fenti termelés és annak emelkedése nagyságrendben a következő bányakerületekből 
tevődik Össze:  
                                                 
38

 A BORSODI SZÉNBÁNYÁK RT. ÁLLAMOSÍTÁSI MINISZTERI BIZTOSÁNAK FELJEGYZÉSE AZ 
ÁLLAMOSÍTÁSI FŐMEGBÍZOTTHOZ A CSILLEPARK LEROMLÁSÁRÓL. Budapest, 1946. július 11.   
Erdmann Gyula: Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből, 1945–1949 (Források a magyar népi 
demokrácia történetéhez 1. Budapest, 1975)II. AZ ÁLLAMI KEZELÉSBEVÉTELTŐL AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG 
39

 A hároméves terv az első szovjet mintájú gazdasági terv volt Magyarországon. Célja az 1947. évi XVII. tör-

vény szerint „Magyarország gazdasági és szellemi felemelkedésének meggyorsítása, valamint demokratikus 
rendjének megszilárdítása céljából és a lakosság életszínvonalának javítására”, valamint „a termelőerők fokozá-
sát, okszerű felhasználását és a különböző termelési ágak összhangját a nép egyetemes érdekében biztosítja”. 
1949-ben az MDP Központ Vezetősége kimondta, hogy „A hároméves terv az újjáépítésnek, a háborús károk és 
pusztítások sújtotta magyar gazdaság 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 azon-

ban ez a jogszabály nem rendelkezett. A rákövetkező időszakra is készült azonban népgazdasági terv, ennek 
szövege alapján úgy tekinthetjük, hogy a hároméves tervnek 1949. december 31. volt a zárónapja. 
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az országos termelésből erre a kerületre esik  

Tatabánya  1949. évben  24,0 millió q,  napi 800 vagon  22,9 %  

Borsod  1949. évben  23,4 millió q,  napi 780 vagon  22,3 %  

Salgótarján 1949. évben  20,7 millió q,  napi 690 vagon  19,7 %  

Dunántúl  1949. évben  16,8 millió q,  napi 560 vagon  16,0 %  

Dorog   1949. évben  10,5 millió q,  napi 350 vagon  10,0 %  

Mecsek és  

MESZHART  1949. évben  9,6 millió q,  napi 320 vagon  9,1 %  

Az 1946. évi termeléshez viszonyítva 1949. év végéig várható termelésemelkedést nagyság-

rendben kiemelve a következő bányakerületekből nyerjük:  

Dunántúl   10,7 millió q,   176 %  

Nógrád   8,5 millió q,   70 %  

Tatabánya   9,6 millió q,   67 %  

Borsod   8,9 millió q,   61 % 

Mecsek   2,5 millió q,  35 % 

Dorog   1,8 millió q,   21 % 

Összesen 42,0 millió q,   67 % … 

A fentebb leírt termelési mennyiség eléréséhez, illetve annak jelenlegi termeléshez viszonyított 
emelkedéséhez a szénbányászatban 3 év alatt a következő beruházási összegekre van szükség: 

 1947. évre szükséges összeg    104 210 000 Ft  

1948. évre szükséges összeg    134 780 000 Ft  

1949. évre szükséges összeg    124 180 000 Ft  

Összesen:     363 170 000 Ft 

Ezen beruházásokból, amelyekben a MESZHART nincs figyelembe véve:  

a bányászati munkálatokra    140 780 000 Ft, azaz  39 % esik, 

a gépészeti berendezésekre    222 390 000 Ft, azaz  61 % esik. 

A fenti összegekben a gépészeti berendezéseknél feltüntetett összegben az építkezési költségek 
címén 39 millió Ft van felvéve.  

A bányászati beruházások súlypontjai nagyságrendben a következők:  

Borsod     31 430 000 Ft  22 % 

Mecsek     31 300 000 Ft  22 % 

Dunántúl     22 640 000 Ft  16 % 

Dorog      22 100 000 Ft  16 % 
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Nógrád     13 700 000 Ft  10 % 

Tata      13 110000 Ft  9 % 

Egyéb központi berendezések  6 500 000 Ft   5 %  

Összesen:    140 780 000 Ft  100 % 

Bányagépészeti vonatkozásban: 

Borsod     45 590 000 Ft   21 % 

Tata      39 280 000 Ft   18 % 

Nógrád     31 570 000 Ft   14 % 

Mecsek     25 550 000 Ft   11 % 

Dunántúl    25 400 000 Ft   11 % 

Dorog      10 700 000 Ft   5 % 

Egyéb     44 300 000 Ft   20 % 

Összesen    222 390 000 Ft  100 % 

Bányászati munkálatok és gépészeti berendezések együttesen  

Borsod     77 020 000 Ft   21 % 

Mecsek     56 850 000 Ft   16 % 

Tata      52 390 000 Ft   15 % 

Dunántúl     48 040 000 Ft   13 % 

Nógrád     45 270 000 Ft   12 %  

Dorog      32 800 000 Ft   9 %  

Egyéb      50 800 000 Ft    14 % 

Összesen    363 170 000 Ft   100 % 

A bányagépészeti tétel alatt kimutatott egyéb beruházási összegben központi és globális téte-

lek, mint a racionalizálással kapcsolatos kompresszorok, acéltámok stb. szerepelnek.  

Az összes beruházási súlypontokat a termelésemelkedés súlypontjaival összehasonlítva azt 
látjuk, hogy míg Borsod nagyságrendben a beruházási összegeknél első helyen áll, addig a 
termelésemelkedésben csak a negyedik helyre kerül. Ennek indoka az, hogy borsodi bányá-
szatnál létesítendő nagyobb beruházások csak a 3 éves terv után fogják éreztetni lényegileg a 
hatásukat… 

A legfontosabb aknamélyítési, beruházási, illetve bányászati munkálatok teljes befejezése és 
az aknák tökéletes kifejlesztése után várható termelési mennyiséget az alábbiakban adhatjuk 
meg: 

Lyukóvölgyi skyp akna   80 vagon/nap, 

Borsodnádasdi akna    100  „… 
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Munkáslétszám-szükséglet az 1946. november havi 50 866 fő összlétszámhoz és az abban 
bennfoglalt 24 600 főt kitevő földalatti szakmányos munkás (vájár, segédvájár, csillés) lét-

számhoz viszonyítva:  

 

A munkáslétszám-szükséglet legnagyobb része a borsodi és nógrádi, továbbá a dunántúli bá-
nyakerületre esik.‖40

 

 

1947. 

 

Aztán a borsodi bányakerület megszervezéséről is néhány szó. 

 

„ Budapest, 1947. január 18.  

A MÁSZ SZERVEZÉSI OSZTÁLY JELENTÉSE AZ ÜGYVEZETŐSÉGNEK A BOR-

SODI BÁNYAKERÜLET MEGSZERVEZÉSÉRŐL  

A borsodi kerületben 54 bányavállalatnak mintegy 70 bányája volt. A kerület megszervezése 
során 21 bányában a termelést végleg megszüntettük, 3 bányában csak őrszolgálat van (a 
termelés ideiglenesen szünetel), néhány bányát közös vezetés alá hoztunk, úgyhogy végül is a 
kerületben 4 körzetet, azon belül 19 bányaüzemet alakítottunk, melyekhez – az ideiglenesen 

szünetelő bányákat is hozzászámítva – összesen 47 bánya tartozik. A 47 bánya közül ideigle-

nesen szünetel 3, egy bánya, az ormospusztai istvánbánya külföldi érdekeltségét igazolta, de 
azt az iparügyi miniszter még nem ismerte el, nyilvántartásunkban szerepel, azonban a terme-

lést saját számlájára végzi. A MÁSZ számlájára termelés folyik tehát 43 bányában.  

A bányák előzőekben ismertetett összevonásával együtt úgy a műszaki, mint az adminisztráci-

ós szervezet kiépítése is megtörtént. A szervezési munkákat annak idején a végrehajtó bizott-
ság kezdte meg, és egyik alelnökének személyes irányítása mellett szervező bizottság végezte, 
melyben részt vettek az érdekelt főosztályok vezetői és az azok által delegált alkalmazottak.  

A kerület legfőbb irányítója a kerületi bányaigazgató, aki utasításait úgy műszaki, mint admi-

nisztratív szempontból a körzetfőnöknek és bányaüzemfőnöknek közvetlenül adja. A körzetfő-
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 MÁSZ Rt iratai. A közölt rész a „Magyar Állami Szénbányák Rt. Bányaműszaki Főosztályának 3 éves terve – 

I. kötet – eredeti terv" című, 89 oldal + 53 melléklet terjedelmű összeállításból való. A nem közölt részek tartal-

ma röviden: a magyar szénbányászat helyzetének ismertetése; a bányaműveletek általános ismertetése; a terv 
irányelvei; létszámszükséglet; pénzügyi szükséglet. A mellékletek bányakerületenként tüntetik fel a teljesítmény, 
beruházás, létszám előirányzatot, a termelés szemnagyság és kalória szerinti alakulását.  
A közölt terv az 1947január–1949 decemberi tervidőszakra vonatkozik. Az országos hároméves terv elkészülté-
vel, amikor a tervidőszak kezdetét 1947. augusztus l-ben állapították meg, a MÁSZ módosította tervét (l. 181. sz. 
dok.). 
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nökök az alájuk tartozó bányaüzemek közvetlen ellenőrzését végzik, a bányaüzemfőnökök pe-

dig vezetik az alájuk tartozó bányákat. Egyes nagyobb bányáknál külön felelős üzemvezető is 
van, a legtöbb bányánál azonban a felelős üzemvezetői tisztet a bányaüzemfőnök tölti be.  

Adminisztratív szempontból a kerületi bányaigazgatóságon könyvelőséget állítottunk fel, mely 
a kerületben levő bányák összes könyvelési anyagát lekönyveli, és teljesen feldolgozva terjesz-

ti a központba. A kerületi könyvelőség ellenőrző szervei a körzetfőnökök mellett működnek, és 
ugyanott van a körzeti pénztár is, mely a bányaüzemeket pénzzel ellátja. A bányaüzemeknél 
történik az anyagnyilvántartás és elszámolás, honnan az anyagforgalmat mennyiségileg és 
értékben jelentik a kerületi könyvelőséghez, továbbá a bérelszámolás, szénkezelés, társ-

pénztári ügyintézés, és általában mindazok az adminisztratív munkák, melyek nincsenek a 
termeléssel közvetlen kapcsolatban.  

A bányaüzemek bányáiban történik a műszakok jegyzése, a szakmánykeresetek kiszámítása a 
termelt szénforgalmi adatoknak feljegyzése, illetményszén nyilvántartás, kézi anyagtári keze-

lés (csak a mennyiségi elszámolás a bányaüzemi anyagszertár felé).  

Úgy műszaki, mint adminisztratív igazgatás céljaira az egész kerületben egységes nyomtatvá-
nyok alkalmazását vezettük be, a nyomtatványok megtervezésénél azonban az országos szük-

ségletre is figyelemmel voltunk oly értelemben, hogy a minden bányában előforduló szükség-

letek az egységes nyomtatványokkal országosan kielégíthetők legyenek (műszakkönyvek, 
szakmánykönyvek, bérjegyzékek, anyagnyilvántartási és könyvelési nyomtatványok stb.).  

A borsodi kerület szervezetére vonatkozó rendelet a Hivatalos közlöny ide csatolt 1946. évi 
december hó 21-i számában jelent meg.  

A borsodi szervezet megindításával egy időben folyik a többi kerületnek megszervezési mun-

kája oly módon, hogy lehetőleg még az év első felében már az összes kerületek az egységes 
műszaki és adminisztratív igazgatási elvek szerint működjenek.  

Szervezési osztály  

Dr. Péter Sándor‖41
 

 

„ Budapest, 1947. február 4. 

A hároméves terv, az előzőkben ismertetett és első ízben történt kidolgozása óta, az 
időközben felmerült kívánalmaknak megfelelően, részben módosult.  

Az ország várható szénszükséglete a következő években nagyobb, mint a hároméves tervben 
előirányzott széntermelés, így az előirányzat emelése vált szükségessé. Mivel a korábban ki-

dolgozott tervezetünkben lefektetett és bányaműszaki szempontból kellően megfontolt alapel-

veinken változtatni nem állt módunkban, a termelés-emelkedés alapjául egyedül azt a feltevést 
állíthattuk be, hogy az egy munkás által teljesített évi műszakszámot az előirányzott fejtelje-

sítmény és munkáslétszám változatlan fenntartása mellett nagyobbra vettük fel.  

Ezt a műszakszámot mint maximumot évi 260 műszakban jelöljük meg. Ez a műszakszám és az 
erre épített többtermelés azonban csak a munkafegyelem igen jelentős megjavulása esetén 
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valósulhat meg, és okvetlenül a fizetéses szabadságnak legalább részben, készpénzzel történő 
megváltását teszi szükségessé.  

Ezen feltételek biztosítása viszont a bányaműszaki főosztály feladatkörén kívül esik.  

A hároméves terv módosításának másik oka, hogy annak időhatárai 1947. évről hét hónappal 
1947. VIII. 1.—1948. VII. 31-ig és így tovább eltolódtak. Tekintettel arra, hogy az 1947. év 
első 7 hónapjára a módosult 3 éves tervet előkészítő külön beruházási program készült,42

 a 3 

éves terv 1947– 48. első éve kedvezőbb előfeltételekkel indul, mint az 1947. naptári évre ter-

vezett üzemév.  

A módosult tervben tehát ezt is tekintetbe vettük, és az előirányzat egyes tételeinél (létszám, 
teljesítmény) az időeltolódásnak megfelelően az 1947-es előirányzat adatait ötször, az 1948-

as előirányzat adatait hétszer véve, e kettő összegének 1/12-ed részét vettük alapul és kaptuk 
az 1947– 48. esztendőre érvényes értékeket. Hasonlóan jártunk el a további évekre előirány-

zott adatoknál is. 

A borsodi kerületben 2,15 millió forinttal csökkentettük az 1. sorszám alatt a lyukóvölgyi akna 
stb.-re 1949-ben felvett 8 millió forintot 5,85 millió forintra, ahol tehát a 3 év végösszege 
17,10 millió forintról 14,95 millió forintra csökkent. A 11. sorszám alatt Farkaslyuk: 2 db 200 
fm akna stb.-re felvett 3 millió forintot – az 1949. évben félmillió forinttal 1,5-ről 1,0-ra – 

végösszegében 2,5 millió forintra csökkentettük. A 12. sorszám alatt Borsodnádasd: kutatóak-

na stb.-re felvett 3,2 millió forintot – az utolsó évben ugyancsak félmillió forinttal 1,2-ről 0,7-

re – végösszegében 2,7 millió forintra csökkentettük. A kerületi végösszesítés tehát összesen 
3,15 millió forinttal 31,43 millió forintról 28,28 millió forintra módosul… 

 

A széntermelési előirányzat megoszlása kerületenként 

 

Országos teljesítmény előirányzat 
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 A hároméves terv kezdetének eltolódása miatt 1947. első hét hónapjára a MÁSZ elkészítette az ún. 7 hónapos 

tervét (UMKL MÁSZ – 86.). A terv elsődleges célkitűzése, a hároméves terv beruházásainak előkészítése, a 
pénzhiány miatt nem valósult meg (UMKL MÁSZ – 6., ill. 224. sz. dok.). 
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A beruházások megoszlása, ezer Ft-ban 

 

Sokszorosított. – UMKL MÁSZ – 87.
43

  

 

Aztán a széntermelési akadályokról is hír. 

 

„ Miskolc, 1947. február 15.  

A BORSODI BÁNYAKERÜLET IGAZGATÓJÁNAK GÉPTÁVÍRÓN KÜLDÖTT JE-

LENTÉSE A MÁSZ VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉNEK A VAGONHIÁNYRÓL  

Dr. Láng János h. Vez. Ig. Úrnak!  

A borsodi bányakerület szénellátásának vagon-ellátása nagyon hiányos e miatt a bá-
nyák készlete erősen növekszik. E mellett azonban a teljesítményben is visszaesés mutatkozik. 
A miskolci üzletvezetőségnél többszörösen eljártunk a vagonhiány kiküszöbölése érdekében, 
azonban Bartha üzletig.[azgató] azt a felvilágosítást adta, hogy a miskolci ü.[zlet]v.[ezető] 
nem kap elegendő üres kocsit s így ennek szorgalmazása ügyében forduljunk a Bpesti MÁV 
üzletigazgatósághoz. Kérjük Bebrics államtitkárnál eljárni, hogy a borsodi bányaüzemek 
megfelelő üres vagonnal legyenek ellátva.  

Krausz‖44
 

 

Aztán a sajószentpéteri műszaki vezetésre hárított, teljesíthetetlen feladatokról! 
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 Magyar Állami Szénbányák Rt. Bányaműszaki Főosztályának hároméves terve – //. kötet — módosított terv.  
A tervnek 92 melléklet van. A nem közölt táblázatok bányakerületenként és tervévenként részletezik az adatokat. 
A Tervhivatal által kiadott tervszámok többé-kevésbé az itt közölt adatokkal egyeznek meg (Magyarország há-
roméves terve. Az Országos Tervhivatal kiadása. Budapest, 1947. július). 
44

 Tisztázat. – UMKL GF–IV/1. - 1431/1947. A vagonhiány kiküszöbölésére felmerüli, hogy a szénhiány miatt 
álló osztrák vagonparkból béreljenek kocsikat (l. Garam József feljegyzése – u.o.). 
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„Miskolc, 1947. március 29. 

Mellékelten beterjesztjük a borsodi bányakerületben felállított két szénbányászati ipari 
termelési bizottság megalakulására és működésére vonatkozó jelentéseket… 

Fokozottabb mérvbe áll ez fenn a sajószentpéteri székhellyel bíró termelési bizottságnál, 
amely három körzet ily irányú ügyeit kell, hogy végezze. Ez egy olyan képtelen nagy megter-

helés, amelynek semmi körülmények között nem tud megfelelni. A bizottságok szabályzatának 
9. pontja előírja, hogy legalább egyszer köteles minden körzetébe eső munkahelyet megtekin-

teni. Ez fizikai lehetetlenség, mert ezen körzetben 42 bánya dolgozik, a munkahelyek száma 
pedig 630, tehát, ha mindennap bányában járna a bizottság, akkor is naponként 25 munkahe-

lyet kellene megtekintenie. Tekintve azonban, hogy a kis bányáknál 5–6 munkahelynél több 
nincs, s mivel egymástól távol vannak, így naponként [több] kis bánya bejárására, se utazási 
lehetőség, se idő nincs.  

Jelenleg a sajószentpéteri üzem mérnöke látja el ezen terhes munkát, természetesen üzemével 
egyáltalán nem tud foglalkozni, tehát ott hiányzik, s ennek elmaradt munkáját pótolni kellene 
egy mérnök felvételével.  

Eredményes munkát ezen bizottság csak abban az esetben fog tudni produkálni, ha azoknak 
tagjai teljesen függetlenek az üzemektől, és különállóan csak a termelési bizottsági munkakört 
végzik el. 

Fentieknek figyelembevételével tisztelettel javaslatunk az, hogy a termelési bizottság átszer-

veztessék olyképpen, hogy a sajószentpéteri székhellyel bíró három körzet területéből álló egy 
bizottság helyett legalább két bizottság állíttassék fel. Ezenkívül a termelési bizottság műszaki 
vezetőjéül egy idegenből delegált és jelenleg üzemi beosztásban nem levő bányamérnök ne-

veztessék ki. A jelenlegi termelési bizottság vezetői ezen állásuktól mentessenek fel és irányít-
tassanak vissza eredeti beosztáshelyükre, üzemeikhez.  

Jelenlegi szervezete mellett a termelési bizottságnak működésétől sok eredményt nem várunk, 
ha azok rendelkezéseinek nem tudnak érvényt szerezni, mint ahogy ma még nem tudnak.  

Jó szerencsét!  

Magyar Állami Szénbányák Rt.  

Borsodi Kerületi Bányaigazgatósága Miskolc  

[Két olvashatatlan aláírás]‖45
 

 

Politikai indíttatású „felterjesztés‖, ami a „nép óhaját‖ támasztja alá… 

 

„Sajószentpéter, 1947. május 18.  

                                                 
45

 A jelentéseket az ózdi, illetve a sajószentpéteri körzetfőnökség készítette a kerületi bányaigazgatóság részére. 
Tartalmuk megegyezik a közölt jelentésben foglaltakkal.  Erdmann Gyula: Dokumentumok a magyar szénbányá-
szat történetéből, 1945–1949 
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A SAJÓSZENTPÉTERI BÁNYÁSZOK BEADVÁNYBAN KÖVETELIK NAGY FERENC 
MINISZTERELNÖKTŐL A BANKOK ÁLLAMOSÍTÁSÁT  

Miniszterelnök Úr!  

Mi, a Magyar Bányamunkások Szabad Szakszervezetének Sajószentpéter II., III. aknai 
alacskai, sajólászlófalvai, kondói Balázs-tárói, Haricza-aknai, államosítás-táró, Baglyas-

tárói, Kötélalja-aknai, Nagymál-bányai, Kazinczvölgyi, Billa-tárói, György-tárói, 
sajóivánkai-táró, bánfalvai lejtős akna csoportjai nevében azzal a szilárd elhatározással és 
kérelemmel fordulunk a miniszterelnök úrhoz, hogy a munkások kérésére a bankok államosí-
tását támogassa és szorgalmazza.  

Mi, sajóvölgyi bányászok mindent megtettünk és megteszünk az újjáépítés és a hároméves terv 
érdekében, de nem közömbös a részünkre az, hogy a munkánk gyümölcsét kik élvezik és a ve-

rejtékünkre épült, munkánkkal erősödött forintot a gazdasági élet vérkeringésében kik, hová, 
milyen célra és milyen úton használják fel.  

A munkás jövő, a magyar nép érdekében követeljük az árak letörését, a spekuláció felszámo-

lását és ezzel kapcsolatosan a drákói törvények bevezetését és végrehajtását, valamint a 
nagybankok gyors államosítását.  

Bízunk abban, hogy a miniszterelnök úr megérti és méltányolja a szerszámnyelet keményen 
fogó sajóvölgyi bányászok szilárd elhatározását, hogy bármi történjen, mi csak a népnek és 
nem a tőkéseknek építjük az országot.  

Jó szerencsét!  

Szabenya József  

szakszerv, ker. titkár‖46
 

 

Szociáldemokrata jelentés… 

 

„ Budapest, 1947. július 9.  

SZOCIÁLDEMOKRATA FELJEGYZÉS A BÁNYAKERÜLETEKBEN TAPASZTAL-

HATÓ KOMMUNISTA ELŐRETÖRÉSRŐL  

1. Borsodi kerület  

A borsodi kerületi központban, Miskolcon, a kerületi bányaigazgatóság megalakítása idején, 
1946. december havában a szociáldemokrata pártállású tisztviselők voltak komoly többség-

ben. Bizalmas értesülés szerint felsőbb utasításra meg indult agitáció során ezt a többséget 
kisebbséggé változtatták át. Az eszközök ismertek. ígéretek és fenyegetések hatására 1947 
március havában 8 (nyolc) vezető tisztviselő lépett át a kommunista pártba, úgyhogy ez idő 
szerint Miskolcon az összes vezető állásokban kommunisták ülnek. A kerületi bányaigazgató 

                                                 
46
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kommunista, a műszaki és munkás helyettes is kommunista. A borsodi kerületben a kiépített 
munkaügyi és szociális osztályok kizárólag pártszervezéssel foglalkoznak.  

A borsodi bányakerület üzemeiben a helyzet még nehezebb, a nyomás még nagyobb.  

Újabb felvételek szükségesek és ezekre a kerület kizárólag kommunista pályázókat terjeszt fel. 
Véleményünk szerint az eltolódás olyan nagy a kommunista pártiak javára, hogy most már 
csak szociáldemokratát szabad felvenni…‖47

 

 

A sajószentpéteri bányák termelnek, azonban minden fórumon jelzik azokat a problémáikat 
is, melyek a munkának akadályai. Itt a teljes borsodi körzet problémái is szerepelnek. 

Ezt azért adjuk közre részleteiben, mert a súlyos gondokra rávilágít. Az egyik oldalon az ál-

lam és megbízottai, akik a mindenáron való termelést követelik. A másik oldal meg leginkább 
védekezik és sorolja az akadályokat… 

 

„1947. szeptember 9. 

RÉSZLET A MÁSZ KÖZPONTJÁBAN MEGTARTOTT KERÜLETI 
BÁNYÁIGAZGATÓI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVÉBŐL  

Jegyzőkönyv  

Felvéve Budapesten a MÁSZ központi helyiségében, az 1947. szept. 9-én megtartott kerületi 
bányaigazgatói értekezleten.  

Jelen voltak: Dr. Láng alelnök úr, Dr. Káposztás, Szilágyi, Rácz, Perényi, Kubinyi főosztály-

vezető urak, Dr. Péter, Radó, Jámbor igazgató urak és valamenynyi kerületi bányaigazgató 
úr.  

Dr. Láng az értekezletet megnyitja és bejelenti, hogy ,,A választások előtt nem csináltunk tit-
kot abból, hogy legfontosabb volt a választási küzdelem, a választásokat megnyerni. Miután a 
választások lefolytak és jó munkát végeztünk, új érát fogunk megkezdeni, a tényleges munkát. 
A termelési költségek rendkívüli mértékben kiugrottak, különösen nagy a kiugrás a munkabé-
rek terén. Feladatunk, hogy mindent elkövessünk ennek csökkentésére.  

A megbeszélés tárgya egyrészt a termelésnek a hároméves tervben előírtak színvonalán tartá-
sa, másodszor a termelési költség, harmadszor az, hogy a hároméves terv beruházásait akként 
kell átcsoportosítani, hogy legelőször ahhoz nyúljunk, amik leghamarabb szenet adnak. Ez a 
Tervhivatal utasítása. Negyedszer bizonyos redukciót kell keresztülvinni a hároméves tervben. 
Az első évre a kerületek terve kb. 30 millióval több mint amennyi pénz rendelkezésre áll. 15—
20 millióval kell az előirányzatot csökkenteni, így még mindig a rendelkezésre álló pénz felett 
leszünk, de azt reméljük, hogy egyes tételek úgyis átmennek a következő évre."  

Ezután a kerületi bányaigazgató urak teszik meg észrevételeiket a fenti tárgysorozat sorrend-

jében. Elsőnek  
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 A feljegyzés írójának személye ismeretlen, de feltehetően Irsai Béla a szerző, a címzett pedig Tímár László. 
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Krausz ig. úr: A borsodi bányakerületben a júniusra előirányzott 557 v[a]g[on] helyett 582 

vg-t, júliusban 523 helyett 540 vg-t és augusztusban 562 vg helyett 607 vg-t termeltünk. Ez azt 
mutatja, hogy az előirányzatot elértük, sőt túl is haladtuk a hároméves terv első 3 hónapjá-
ban. A szeptemberi 607 vg átlagot feltétlenül fogjuk teljesíteni, sőt valószínűleg a 650 vg-t is 

el fogjuk érni, azonban ugrásszerűen emelkedik a termelés október, november, december hó-
napokra. Lehet, hogy az októberi 697 vg-t is elérjük, azonban a novemberi 757 és decemberi 
812 vg-t már nem fogjuk elérni, különösen akkor, ha azokat a dolgokat nem kapjuk meg, me-

lyeket már a 7 hónapos tervben is kértünk és ott sem kaptunk. Gépészeti vonalon a 7 hónapos 
tervben nem kaptunk semmit, kivéve 456 csillét a kért 1116-ból.  

Rácz: A 7 hónapos tervben gépészeti terv nem volt, a beszerzéstől egy csődtömeget vettünk át, 
a folyamatban levő rendeléseket, viszont azokat az apróságokat, amiket leszállítottunk, a ke-

rület nem is érezte.  

Kubinyi: Meg lett rendelve a borsodi kerületnek egy mozdony, el is készült, de leszállításra 
nem került. Mi lett vele?  

Krausz ig:. Lyukóban nem tudjuk a termelést felfokozni, mert hiányzik egy véges kötélszállítá-
sú vitla, Perecesre nem kapunk kaparószalagot, villamosmozdonyokhoz nem kapunk transz-

formátort stb.  

Rácz: A 7 hónapos tervben kaparószalag nem szerepelt, 6 db meg van rendelve a Bamert-nél, 
de reméljük, hogy még a folyó évben megkapjuk.  

Krausz: Sok üzemnél csillehiány van. Farkaslyukon közel egy éve nem tudjuk megkapni a 
villamosberendezést, és állandóan fennáll a veszély, hogy leáll az üzem, mert nincs áram.  

A bányaműszaki munkákat a 7 hónapos tervben 100%-ig teljesítettük.  

A munkafegyelem visszaállítása nélkül a műszaki rendelkezéseket nem tudjuk keresztülvinni. A 
munkások különösen idegenkednek az új fejtési módok bevezetésétől.  

A munkaidő pontos betartása szintén fő tényezője a termelés felemelésének. Azoknál az üze-

meknél, ahol nagy szállítási távolságok vannak, nem tudunk 5 és 1 /2 óránál többet elérni. A 
most beállított munkásvonatokkal (Farkaslyuk) még rosszabbul jártunk, mert a vonatok 1—2 

órás késéssel érkeznek.  

Bérezés.  

A normáról feltétlenül át kell térni a szakmánybérezésre. A normánál olyan kinövések vannak, 
hogy ezen rendszer mellett ezt nem lehet kiküszöbölni. Hónapról hónapra 1,– Ft-tal nő a kere-

set
48

 anélkül, hogy a teljesítményben bármilyen változás is történne.  

A másik fontos tényező a létszámarányosítás szigorú keresztülhajtása. Még ma is 19,9 [%] a 
földalatti kiszolgáló személyzet. Az üzemvezetők nem tudják keresztül vinni, hogy a föld alatt 
dolgozó munkás létszámát lecsökkentsék.49

 

                                                 
48

  Műszakonként kell érteni. 
49

 Értsd: földalatti improduktív munkáslétszámot. 
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Erre vonatkozó mindennemű rendelkezés a munkásság ellenállásába ütközik. Üzemkoncent-

rációval próbáljuk a termelést javítani. A Finkey és Pálinkás-táró egyesítése októberre készen 
lesz.  

Barátvölgyben kell egy Ohnesorge szállítógép. Készen van a lejtősakna, és nem tud dolgozni 

a gép hiánya miatt. Pedig nagyon jó üzem 3,– Ft-os kerüköltséggel dolgozik.  

Alberttelepen szintén egy koncentrációs dolgot csináltunk, amely október elejére teljesen kész 
van, ami 30 kiszolgáló személyzet lecsökkenését fogja eredményezni.  

A termelés további emelésére szolgál a művelési módok megváltoztatása. Sajószentpéteren 
evvel nagyon szép eredményt értünk el. A termelés megháromszorozódott és a kerüköltség is 
valamivel javult. Sok bajt okozott a szállítószalagok hiánya.  

Rácz: A MÁVAG még nem adott végleges ajánlatot, úgyhogy nem tudjuk mikor szállít. A 
Bamert 6 db kaparószalag elkészítése után átadja a rajzokat a MÁVAG-nak. A Krausz ig. 

által említett miskolci Szilágyi és Liskaub cégnél hiába rendeljük meg ezeket a cikkeket, úgy-

sem tudja elkészíteni, mert nem tud hozzá anyagot kapni, illetve nem tudja megkapni a félkész 
árukat. A kaparószalag gyártásának nyitja az, hogy hol van helyben anyag. Ha kis cégeket 
bízunk meg, mire a NIK-től az anyagot (lemez, szeg stb.) megkapják, eltelik egy fél év.  

Krausz: A frontfejtésre való áttérés egyetlen akadálya a kaparószalag hiánya.  

Át kell térnem a munkásfelvétel kérdésére. A Munkaügyi Főosztály rendelkezése megbénítja 
az üzem működését. Pl. nyáron az emberek 20%-a elment mezőgazdasági munkára. Most visz-

szajöttek és munkába akarnak állni, de minthogy engedélyezéshez van kötve, de az 10—12 

napi késedelemmel történhet csak, mert addig tart, amíg a főosztály engedélye megjön. A ren-

delkezést nem tudták betartani, kizárólag külszíni munkások felvételénél, melyet teljesen leál-

lítottak.50
  

Dr. Láng: Volt egy rendelkezés, hogy aki túllépi 3 nappal igazolatlanul a szabadságát, azt el 
kell bocsátani.  

Krausz: Ezt keresztül is visszük.  

Vagonhiány. Ez egyike azon súlyos dolgoknak, melyre rá kell mutatni. Az üzletvezetőség még 
csak kilátásba sem helyezte, hogy ez javulni fog. Tegnap az volt a helyzet, hogy az üzletveze-

tőség területén levő 3000 vagonból 2000 vagonban szén volt. Ennek folytán minden egyes 
üzemnél a legnagyobb mérvű kilapátolás folyik. Ez az állapot kb. 2 hét óta tart. Ez borzasztó-
an megdrágítja a szenet, azonkívül tönkreteszi a szenet, és nem közömbös, hogy ki kell emelni 
a termelő embereket a lapátoláshoz. Megoldandó feladat még megszüntetni azoknak számát, 
akik különböző címen munkából el vannak vonva. Borsodban kb. 200 ember van felmentve. 

Javasolnám, hogy a munkaügyi főosztály név szerint, üzemenként jelölje ki azokat, akik men-

tesítve vannak. Másnak munka nélkül műszak nem folyósítható.  

                                                 
50

 1947 januárjában a MÁSZ elrendelte, hogy az üzemek külszíni munkásokat csak a kerületi bányaigazgatóság 
engedélyével vehetnek fel. Ugyanakkor a kerületi bányaigazgatóságokat arra utasították, hogy felvételeket csak 
kivételesen engedélyezzenek (1/1947. – VII. MÁSZ sz. r. – MÁSZ Közlöny, 1947/1.).  1947 júniusában kimond-

ták: „összes üzemeink fizikai munkásokat – úgy földalatti, mint külszíni munkára – csak a munkaügyi főosztály 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vehetnek fel" (52/1947. – VII. MÁSZ sz. r. – MÁSZ Közlöny, 1947/39.). 
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Anyagellátás.  

Ezen a téren is hiányok vannak, pl. szerszámanyagokban. Nem tudunk reszelőt, lapátot adni 
az embereknek. Mi kérünk, még csak válasz sem jön. Ha a munkásság megunja és küldöttség-

ben feljön, 2 nap alatt lehozzák a szükséges szerszámot.  

Üzemvezetői hatáskör megerősítése. A választás kapcsán bizonyos munkafegyelem lazulás 
állott be. Somsályon az egyik üzemvezetőt ki akarják dobni, mert nem vezette be a vasárnapi 2 
műszakot, amihez viszont a szakszervezeti elnök ragaszkodott. Az üzemvezető egyénileg fele-

lős, de segítenünk kell, hogy érvényt tudjon szerezni a rendelkezéseinek.  

Munkás-redukció.  

Borsodban 5–600 ember lóg, akiket le lehetne kapcsolni úgy, hogy a termelés nem is érezné. 
Ehhez azért nem lehet hozzányúlni, mert szociális kérdés.  

Ezek voltak a termelési problémák.  

Következik a kerüköltség.  

A kerüköltség leszállítása sokkal nehezebb probléma, mint a termelés emelése. Az ésszerűtlen 
termelés csak emelni fogja a kerüköltséget. A csökkentésnek egy módja van, ha visszatérünk a 
magángazdálkodás ésszerű termelésére a demokratikus és szociális szempontok szem előtt 
tartásával. Itt rá kell mutatni újból a normabérezés teljesen helytelen voltára. Azonkívül, ha a 
háború előtti munkafegyelem helyreállna, egyszeriben lezuhanna a kerüköltség. A 
kerüköltséget csupán műszaki megoldásokkal csökkenteni nem lehet.  

Létszámcsökkentés.  

Ez is a fegyelem kérdése. Valahányszor ehhez a kérdéshez hozzányúlunk, a munkásság részé-
ről legnagyobb ellenállásba ütközünk. Van rá eset, hogy fegyelmi úton elbocsátott embert az 
üb. beosztott munkába. Ugyanez van a tisztviselői, felügyelői vonalon is, 4 hónappal ezelőtt 
szóltunk miatta a személyzeti osztályon, de intézkedés nem történt.  

Az egész vonalon be kell vezetni a nagyobb mérvű takarékosságot. Ha valakinek valami kerü-
leti intézkedés nem tetszik, fogja magát és minden engedély nélkül feljön Pestre. Ezt csak úgy 
lehetne kikerülni, ha itt kerületi engedély nélkül senki nem tárgyalna velük.  

Túlóra.  

Generálisan be kell szüntetni, mert képtelen visszaélések vannak. (A jelenlevők egyöntetű vé-
leménye szerint a túlórázást azonnal be lehet szüntetni.)  

Bukovszky: A túlműszakolást technikai vonalon nem lehet beszüntetni. Lehet egy tűz, ami a 
Mecseki kerületben nagyon gyakori, és akkor nem lehet túlmunkát nem fizetni.  

Dr. Láng: Ezekre az esetekre nem is vonatkozik.  

Krausz: Adminisztráció: a MÁSZ-nál olyan bürokrácia van, amely magasan túlszárnyalja a 
múlt állami adminisztrációt.  

Dr. Láng: Konkrétumokat kérek; hajlandó vagyok segíteni, ha adatokat kapok.  
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Krausz: Miért kell a beszerzési főosztálynak minden hónap végén tudni, hogy a kerületben 
miből mennyi anyag van az egyes üzemeknél.  

Dr. Péter: Már folyamatban van annak elintézése, hogy kevesebb adattal elégedjenek meg.  

Anyaggazdálkodás: Annak is meg kell szűnni, hogy az anyagraktárból az üzemvezető megke-

rülésével kivegyenek anyagot.  

Azonkívül a különböző pótlékokkal is borzasztóan drágítják a termelést. A szakmánykönyvek-

be a legkülönbözőbb pótlékok vannak beírva minden alap nélkül. A kért pótlékok megtagadá-
sa különösen Ózdon nagyon nehéz, mert a NIK többet fizet. Most pl. a NIK márciusig vissza-

menőleg kifizette a 1/2 órás ebédidőt. Félő, hogy nálunk is követelni fogják. Továbbá szüksé-
ges volna a felügyelő személyzet átcserélése. A felügyelő személyzet annyira erélytelen, meg-

félemlített, hogy a rendelkezés keresztülviteléért nem exponálja magát…‖51
 

 

A jegyzőkönyv további része hiányzik. 

 

Sajószentpéteren is bevezetésre került az „ötnapos‖ munkahét rendszere – erről és a vitáról a 
korábbi fejezetekben már írtunk – enyhén szólva sem népszerű a dolog és súlyos kritika hang-

zik el sokfelé, így Farkaslyukon és Sajószentpéteren is.  

 

„… Indokolatlan az elvtársak általános bizalmatlansága ezzel a kísérlettel szemben, 
sőt a fő feladat az, hogy lelkiismeretesen ki kell kísérletezni, és az eredményt úgy Farkaslyuk-

ból, mint Sajószentpéterről, valamint az ország többi bányájában végzett kísérletekről ki fog-

ják értékelni, és ha az a munkásságra nézve jó és több termelést, valamint munkanélküliek 
elhelyezését teszi lehetővé, csak akkor fogják általánosságban bevezetni…‖52

 

 

1947 év végén még mindig a súlyos vagonhiány okozza a termelés egyik legfőbb akadályát, 
illetve, hogy az igényelt anyagok egy része nem érkezik be! 

 

„ Tisztelettel jelentjük, hogy az alacsony széntermelést, illetve a termelés csökkenését 
a kerületben általában elsősorban annak lehet tulajdonítani, hogy a bányákat rosszul látják el 
vagonokkal. Több ízben jelentettük már a körülményt a különböző illetékes fórumoknak is.  

Különösen áll ez a szuhavölgyi és sajószentpéteri körzet bányáira, amelyek MÁV vagonokban 
szállítják a szenüket. De nem kevesebb a fennakadás a hiányos vagonellátásból kifolyólag a 
perecesi és ózdi körzetben sem, ahol a vasgyárak állandó intervenciónk ellenére sem adnak a 
bányáinknak elegendő szénszállító üres kocsit.  

                                                 
51

 MÁSZ iratok 
52

 Budapest, 1947. október 7. A bányászszakszervezet titkárának válasza a farkaslyuki szakszervezeti csoport 
beadványára. 
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Az előirányzattal szemben a széntermelés alacsony voltának másik általános oka az, hogy az 
üzemek nem kapták meg azokat a berendezéseket és felszereléseket, amelyeket a termelés biz-

tosítása céljából igényeltek és amelyek beszerzésével az előirányzat készítése alkalmával szá-
moltak. 

A 12. körzet termelésének kiesését az általános termelést hátráltató tényezők mellett még arra 
is vissza lehet vezetnünk, hogy Sajóivánka üzeme megszűnt és az ott foglalkoztatott munkások 
jó része a 13. körzetbe, sőt a Winter bányához ment át.  

A 13. körzet széntermelésének csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy a Nagyvölgyi bánya 
megszűnt a MÁSZ kötelékébe működni, és így a termelése a szuhavölgyi körzet termeléséből 
kiesik.  

A csatolt kimutatásban feltüntetjük perecesi, szuhavölgyi és sajószentpéteri körzetre vonatko-

zólag minden egyes bánya előirányzott napi termelését, a bányaműszaki főosztály által előírt 
napi termelést, az október 1-től 15-ig tartó 13 nap termelését és ennek a 13 napnak az átlagos 
napi termelését.  

Amennyiben az október hónapban még hátralevő két hét alatt a kocsiellátás javulni fog, a 
sajószentpéteri körzet napi 160 vagonra, a szuhavölgyi körzet napi 220 vagonra ígéri feljaví-
tani az október havi napi átlagtermelést. A perecesi körzet nem lát lehetőséget a további javu-

lásra. 

11. körzet    234 000  q 

12. körzet    416 000  q 

13. körzet    572 500  q 

14. körzet    638 000  q 

I. kerület   1 810 500  q  

Tisztelettel jelentjük továbbá, hogy az ózdi körzet előirányzott napi termelése 22 000 q, a bá-
nyaműszaki főosztály által előirányzott napi termelés 22 800 q volt. A hónap első 13 napja 
alatt 308 292 q volt az össztermelése, azaz napi átlagban  23 720 q. A hónap végére 24 500 q 
napi átlag elérését ígéri. Ilyképpen a havi termelés a körzetek előirányzata szerint a követke-

zőképpen alakulhat, ha a szállítási feltételek megjavulnak: 

Ez a termelés az 1 925 850 q-s kerületi előirányzatnak 94 %-a, a bányaműszaki főosztály 2 
000 000 q-s előirányzatának pedig 90,5 %-a.  

Ezzel egyúttal megadtuk a választ f. hó 14-én kelt B 7244.KG/BI . jelű levelére is, hozzáfűzve, 
hogy a 2 000 000 q-s október havi termelési előirányzat teljesítését az üzemi adottságok és a 
várható szállítási nehézségek előrelátásával sohasem vállaltuk, bár minden lehetőt elkövet-

tünk és el is fogunk követni a termelés lehető legmagasabbra való fokozására. 

Jó szerencsét!  

Petik Kálmán,53
 Krausz Sándor‖54
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 Petik Kálmán – bányász, MKP-tag, MÁSZ borsodi kerületi igazgatója, 1948. április végétől a kerület munkás-

igazgatója. 
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Az MKP 1947. szeptember 4-i kormányprogram – javaslata követelte az állami üzemek  

„vízfejű központi igazgatásának ésszerű csökkentését. A NIK, MÁSZ és MALLERD-hez tarto-

zó állami kezelésbe vett és állami vállalatok ráfizetésének 1948. május l-ig való megszünteté-
sére az üzemvezetés és az igazgatás racionalizálását, a munkafegyelem megszilárdítását, 
üzemvezetésben az egyéni felelősség elvének érvényesítését."  

Az 1947. szeptember 28-i MKP—SZDP közös kormányprogram-javaslat ugyancsak követelte 
az állami üzemek túlméretezett központi igazgatásának kisebbítését és a ráfizetés megszünte-

tését.55
 Ennek megfelelően el is készült a sajószentpéteri felterjesztés! 

 

„ Sajószentpéter, 1947. november 7.  

A SAJÓMENTI BÁNYÁSZOK KÖVETELIK A MÁSZ BÜROKRÁCIÁJÁNAK LEÉPÍ-
TÉSÉT  

KÖVETELÉS  

A Sajó jobb- és balparti bányaüzemek dolgozói az alábbi követelést juttatják el az 
iparügyi miniszterhez, valamint a Magyar Állami Szénbányák Rt. Igazgatóságához:  

Követeljük a MÁSZ Rt. „mammut" igazgatóságának haladéktalan leépítését a kormányprog-

ram értelmében.56
  

 A leépítésnél csak a szakképzettség és nem a pártérdek legyen döntő'.  

Követeljük, hogy a viszonosság elve alapján a központi igazgatóság létszámát az üzemektől 
felküldött bizottságok vizsgálják felül.  

Követeljük a felesleges igazgatók és magas fizetésű tisztviselők azonnali elbocsátását. Csak 
aláíró igazgatóra szükség nincs. Nélkülük igen, de velük tovább nem dolgozunk. Ez az első 
lépés a deficit csökkentéséhez.  

Követeljük, hogy a MÁSZ Rt. központi igazgatósága haladéktalanul közölje a dolgozókkal a 
MÁSZ Rt. igazgatóságánál üzemben levő személygépkocsik számát és azt, hogy azokat kik és 
mire használják fel.  

Követeljük a luxus gépkocsik azonnali eladását és az árukból bányagépészeti berendezések 
azonnali vásárlását. Deficites vállalat igazgatói rádiós luxusautókon nem utazhatnak. Dolgo-

zók 10–40 km-t tesznek meg munkahelyeikre naponta, ugyanakkor luxus gépkocsik magáncé-
lokat szolgálnak.  

Követeljük a bármilyen név alatt működő bányászellátás haladéktalan átszervezését. Az át-

szervezésnél csak a munkásérdek jöhet számításba.  

Követeljük az adminisztráció azonnali csökkentését és a felesleges „aktagyárosok" azonnali 
felelősségre vonását. Papírtermelésünk lassan meghaladja széntermelésünket. A központi 
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 Miskolc, 1947. október 18. A MÁSZ Borsodi Kerületi Bányaigazgatóságának jelentése, a csökkenő termelés 
okairól. 
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 Szabad Nép, 1947. szeptember 7; Szabad Nép, 1947. szeptember 28. 
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  Dinnyés-kormánynak a parlamentben 1947. október 13-án elfogadott programjáról van szó – Szabad Nép, 
1947. október 21. 
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igazgatóság minden apró adatért ne az üzemeket molesztálja, hanem tegyen pár lépést a 
szomszéd szobába az igazgatóságnál, és szerezze be az adatokat anélkül, hogy egy levél 
„hadseregnyi" tisztviselő kezén legyen kénytelen keresztül menni.  

Követeljük az árak azonnali letörését és rögzítését. Az árak letörése után a munkabérek csök-

kentését magunk fogjuk kérni, azonban az árcsökkentés előtt a munkabérek csökkentésére 
gondolni sem lehet.  

Követeljük a munkásbíróságok azonnali megalakítását és működését.  

Követeljük az árrögzítés után a kollektív szerződések haladéktalan megkötését.  

Követeljük a fentiek megszívlelését, mert ellenkező esetben a felelősséget magunkról kénytele-

nek leszünk elhárítani.  

A MÁSZ Rt. Sajó jobb- és  

balparti üzemeinek dolgozói‖ 

 

„ Budapest, 1947. december 11.  

A Magyar Állami Szénbányák Részvénytársasága (MÁSZ) panaszolja, hogy az őszi 
idény beálltától az illetményszénnel való feketézés és szénlopás igen nagymértékben megsza-

porodott. Tekintettel arra, hogy elsőrendű nemzetgazdasági érdek, hogy a szén a rendeletek-

ben megszabott módon és áron csakis az arra jogosultakhoz jusson, elrendelem, hogy a szén-

területeken levő őrsök a szénszállítások ellenőrzését az eddiginél lényegesen fokozottabb mó-
don eszközöljék.  

Az ellenőrzésnek a szénvidékek teljes területére ki kell terjednie, de különösen ellenőrzendők 
az egyes szénbányák környékén levő főútvonalak. Ezért elrendelem, hogy valamennyi érintett 
őrsöt a rendszeresített létszámra fel kell haladéktalanul tölteni. Azokba a vármegyékbe, ahol a 
rendszeresítettnél nagyobb létszámhiányok mutatkoznak, külön rendelettel kinevezéseket is 
eszközöltem… 

Borsodból és Sajószentpéterből Miskolc felé vezető utak, Egercsehiből Eger felé vezető út… 

Ezeknek az útvonalaknak környékén fekvő valamennyi őrsnek tehát különösen fontos feladata: 

a jogtalan szénlopások megakadályozása.  

Valamennyi engedély nélkül szállított szén azonnal őrizetbe veendő, és a szállító ellen meg 
kell indítani az eljárást, amely eljárásnak elsősorban arra kell kiterjednie, vajon lopott szén 
vagy jogtalanul forgalomba hozott illetményszénről van-e szó. Ezen vizsgálat eredményéhez 
képest kell azután az engedély nélküli szállító ellen a bűnvádi vagy kihágási eljárást megindí-
tani.  

Közlöm altábornagy úrral, hogy a Magyar Állami Szénbányák Rt. igazgatósága felajánlotta, 
hogy az ellenőrzés során őrizetbe vett szén a rendőrség tulajdonába menjen át. Ehhez képest 
elrendelem, hogy minden városi és járási kapitányság vezetője hetenként összesítve tegyen 
jelentést az őrizetbe vett szénmennyiségről akként, hogy a jelentésben tüntesse fel, hogy kitol 
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mennyi szenet vettek őrizetbe és azt is, hogy a jogtalanul forgalomba hozott illetményszén 
vagy pedig lopott szén volt-e… 

Az őrizetbe vett és a Magyar Állami Szénbányák Rt. igazgatóságának felajánlása folytán a 
rendőrség tulajdonába átment szénmennyiségből elsősorban az azt őrizetbe vevő őrs szükség-

letét fogom kielégíteni, majd pedig a fennmaradó mennyiséget a rendőrség többi tagjai között 
osztom szét.  

Az ellenőrzés hatályosabbá tétele érdekében valamennyi elsőfokú hatóság vezetője a hatósági 
területéhez tartozó szénbányák üzemvezetőivel lépjenek érintkezésbe, és az ellenőrzés módját 
és annak legcélravezetőbb fő pontját velük beszéljék meg.  

A jelen rendeletem alapján őrizetbe vett szénmennyiségről kimutatást az adott időpontban, 
nemleges esetben is fel kell terjeszteni. Jelen rendeletem 1948. március 31-ig marad érvény-

ben.  

A miniszter rendeletéből Ékes István s.k.  

miniszteri tanácsos  

A másolat hiteléül Bpest, 1948. május 12.‖57
 

 

1948. 

 

Aztán megszervezik az ipari központokat és a nemzeti vállalatokat. 

 

„ Budapest, 1948. augusztus 11.  

AZ IPARÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉSE A GAZDASÁGI FŐTANÁCS-

HOZ A MÁSZ DECENTRALIZÁLÁSÁRÓL  

Határozati javaslat:  

A Gazdasági Főtanács kimondja, hogy az állami szénbányászat szervezetét a Magyar Állami 
Szénbányák Részvénytársaság szervezetének felbontásával ipari központokra és ezeken belül 
nemzeti vállalatokra kell tagolni. A felállítandó ipari központok és az alájuk tartozó nemzeti 
vállalatok a következők:  

1. Borsodi Szénipari Központ, Miskolc:  

a) Ózdi Szénbányák nv., Ózd,  

                                                 
57

 A belügyminiszter utasítása az Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága vezetőjének, ellenőrizzék fokozottab-

ban a szénvidékek útvonalait.  
A rendelet másolatát a GF titkársága 1948. május végén küldte meg a MÁSZ-hoz. A másolatra Vas Zoltán ráírta: 
„Osztrovszky elvt. Tartsuk-e fenn ezt a rendszert?!" Ennek nyomán 1948. szeptember 9-én a MÁSZ a fentihez 
hasonló rendelet kiadását kérte a belügyminisztertől (u.o.). Már 1946 decemberében, a borsodi bányakerület 
megszervezésekor, szóbeli megállapodást kötött a MÁSZ az Államrendőrség miskolci és sajószentpéteri kapi-

tányságával az engedély nélküli szénfuvarok elkobzásáról. Az elkobzott szén fele a rendőrséget illette (UMKL 
MASZ – 13/544.). 
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b) Diósgyőri Szénbányák nv., Diósgyőr,  

c) Sajómelléki Szénbányák nv., Sajószentpéter, 

2. Nógrádi Szénipari Központ, Salgótarján:  

a) Salgótarjáni Szénbányák nv., Salgótarján,  

b) Nagybátonyi Szénbányák nv., Nagybátony,  

3. Dorogi Szénipari Központ, Dorog:  

a) Dorog–Tokod–Annavölgyi Szénbányák nv., Dorog,  

b) Pilisszentiváni Szénbányák nv., Pilisszentiván, 

4. Középdunántúli Szénipari Központ, Komló:  

a) Várpalotai Szénbányák nv., Várpalota,  

b) Ajkai Szénbányák nv., Ajka,  

c) Vértes—Bakonyi Szénbányák nv., Mór,  

5. Mecseki Szénipari Központ, Komló:  

a) Komlói Szénbányák nv., Komló,  

b) Nagymányoki Szénbányák nv., Nagymányok. 

A tatai szénbányákból ezenkívül „Tatabányai Szénbányák nv." cégszöveggel önálló nemzeti 
vállalatot kell alakítani, amely közvetlenül a Szénbányaipari Igazgatóság irányítása alá tarto-

zik. A Szénbányaipari Igazgatóság közvetlenül kezeli a Brennbergi Szénbányát is.  

A fentebb említett ipari központokat és nemzeti vállalatokat a f. évi szeptember hó 15. napjáig 
kell megszervezni. Ugyanezen határidő alatt a MÁSZ Rt. anyagbeszerzési főosztályából 
bányaanyagbeszerző nemzeti vállalatot kell alakítani, a MÁSZ Rt-nek a háztartási szén érté-
kesítésére vonatkozó tevékenységét át kell adni a TÜKERT-nek, az ipari szénértékesítés fela-

datára pedig ipari szénértékesítő nemzeti vállalatot kell alakítani. Az Állami Szénbányászat 
hatósági irányítása a szénbányaipari igazgatóság feladata, amelyet az Iparügyi Minisztérium 
megfelelő termelési osztályával össze kell olvasztani.  

A fentebb említett határidő alatt ki kell dolgozni végül a felállításra kerülő ipari központok és 
nemzeti vállalatok belső szervezetét és olyan igazgatási és könyvelési rendszert, amely lehető-
vé teszi, hogy nemcsak az egyes ipari központok és nemzeti vállalatok, hanem a nemzeti válla-

latokon belül az egyes önálló üzemrészek (aknák) termelésének eredményességét különállóan 
lehessen megítélni.  

A Gazdasági Főtanács az átszervezéssel kapcsolatos költségekre egyelőre 1 000 000 forint 
hitelt engedélyez, és felkéri az iparügyi minisztert a fentiek folytán szükséges intézkedések 
megtételére.  

Indokolás:  

A MÁSZ Rt. felállítása óta eltelt közel két esztendő alatt az állami szénbányászat ál-

landó deficittel küzdött. Az iparügyi kormányzatnak egyik legfontosabb feladata az, hogy en-
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nek a deficitnek az okait megállapítsa és kiküszöbölje. Az okok felderítésére és kiküszöbölésé-
re az állami szénbányászat jelenlegi szervezete nem nyújtott lehetőséget, mert a MÁSZ Rt. 
keretein belül sem az egyes bányakerületeknek, sem különösen az egyes bányáknak gazdasági 
vagy jogi önállósága nem volt. Az egyes bányák és bányakerületek gazdasági eredményei 
egymással összefolytak, a gazdaságosabban termelő bányák jobb eredményét a kevésbé gaz-

daságosan termelő bányák rosszabb eredménye eltüntette, s ilyen módon a hibák teljes felde-

rítése és okai kiküszöbölése lehetetlen volt. A helyzet javulása és ennek során az állami szén-

bányászat deficitjének kiküszöbölése csak akkor remélhető, ha a szervezet megfelelő decentra-

lizálásával biztosítani lehet a gazdálkodás eredményességének áttekinthetőségét. Ezt a célt 
szolgálja a fentebb előterjesztett határozati javaslat. A javaslat a MÁSZ Rt. jelenlegi szerveze-

tét öt ipari központra és alájuk tartozó 12 nemzeti vállalatra bontja. Ezen kívül további három 
önálló nemzeti vállalat szervezését javasolja, amelyek az ipari központokba nem tartoznak. Az 
ipari központok és az alájuk tartozó nemzeti vállalatok kialakítása a termelési szempontok 
gondos mérlegelésével történt. Ehhez képest azok az üzemek kerülnek egy nemzeti vállalatba, 
illetőleg azok a nemzeti vállalatok tartoznak egy ipari központba, amelyek földrajzilag és 
gazdaságilag egy-egy egységet alkotnak. A gazdálkodás eredményességének áttekinthetőségé-
re irányuló törekvés indokolja azt, hogy az igazgatási és könyvelési rendszerben még ennél is 
tovább kell mennünk a decentralizáció útján. Olyan igazgatási és könyvelési rendszert kell 
kidolgoznunk, amely lehetővé teszi, hogy az egyes nemzeti vállalatokon belül az egyes üzemek 
(aknák) gazdálkodásának eredményessége is megállapítható legyen. Ez természetesen nem 
jelentheti a bürokrácia mértéktelen felduzzadását. A nemzeti vállalatokon belül az egyes 
üzemrészek (aknák) csupán önálló számadást fognak vezetni, gazdaságilag azonban a nemzeti 
vállalat részei lesznek.  

A javasolt szervezeti szétbontás lehetővé fogja tenni olyan illetményrendszer kidolgozását is, 
amely az üzemrészek (aknák), nemzeti vállalatok és ipari központok felelős vezetőinek a gaz-

dálkodás eredményességének növekedésével arányos jutalmazására ad módot.  

A kiadmány hiteléül A miniszter helyett  

Varga Károly s.k. 

min. számv. főtanácsos 

Karczag Imre s.k.  

államtitkár‖58
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 Erdmann Gyula: Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből, 1945–1949 (Források a magyar népi 
demokrácia történetéhez 1. Budapest, 1975) V. A HÁROMÉVES TERV IDŐSZAKA. Az előterjesztett határo-

zati javaslatot a GF változtatás nélkül elfogadta (1958/1948. GF. sz. h. – HT1948/32.).  A szénbányászati nemze-

ti vállalatok és az ipari központok szeptember 15. helyett október 15-én alakultak meg. A tervezett öt ipari köz-

pont helyett csak kettő (borsodi és középdunántúli) létesült, a 13 szénbányászati nemzeti vállalat helyett 10 jött 
létre (nem alakítottak nagybátonyi vállalatot, a dorogi és a mecseki szénvidéken pedig egy-egy vállalatot alakí-
tottak – 59/1948. MT. sz. h., Hl. 20515/1948. Ip. M. sz. r. – MK 1948/420). A nemzeti vállalatok megszervezése 
után a MASZ felszámolását kormányrendelet mondta ki (10.790/1948. Korm. sz. r. – MK 1948/246). A felszá-
molást a Pénzintézeti Központ végezte. A felszámolásról készített jelentést l. 303. sz. dok.-ban.  Még májusban, 
az iparirányítás átszervezésekor, a MÁSZ– vállalati státusának megtartásával – ipari igazgatósági rangot is ka-

pott (5380/1948. Korm. sz. r. –MK 1948/106.). Az ipari igazgatósági feladatok az 1948. október 24-én megjelent 
10.810/1948. Korm. sz. r. (MK 1948/239.) értelmében az ekkor alakult – minisztériumi főosztály hatáskörű – 

Szénbányászati Ipari Igazgatóságra szállottak. 
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„ Az állami szénbányák átszervezése.  

Az iparügyi miniszter teljesen újjáalakította az állami szénbányászat szervezetét. Az 
iparügyi minisztériumban egy bányászati ipari igazgatóságot szervezett, amelynek élére mint 
lapunk más helyén már megemlítettük, Osztrovszky Gvörgy vegyészmérnök tagtársunkat – 

egyébként egyesületünk elnökét – nevezte ki.  

A minisztertanácsnak határozata alapján a szénbányászati ipari igazgatóság körébe két ipari 
központot szerveztek, egyet miskolci, egyet várpalotai székhellyel. A miskolci központ elneve-

zése Borsodi Szénipari Központ, a várpalotai központtá pedig Közép-Dunántúli Szénipari 
Központ. Az előzőnek Krausz Sándor bm. a vezérigazgatója, az utóbbinak pedig Faller Jenő 
bm. vezérigazgató tagtársaink. 

Az összes magyarországi bányákból a kormány az 59/1948. minisztertanácsi határozat szerint 
és a nemzeti vállalatokról szóló törvénycikk alapján a következő nemzeti vállalatokat szervez-

te meg: 1. Ózdi Szénbányák N. V. cég Ózd székhellyel, 2. Diósgyőri szénbányák N. V., Diós-

győr, 3. Sajómelléki szénbányák N. V., Sajószentpéter, 4. Salgótarjáni Szénbányák N. V., Sal-

gótarján, 5. Dorogi Szénbányák N. V., Dorog. 6. Várpalotai Szénbányák N. V., Várpalota, 7. 
Ajkai Szénbányák N. V., Ajka. 7. Vértesbakonyi Szénbányák N. V.. Mór, 9. Mecseki Szénbá-
nyák N. V., Nagymányok és 10. Tatabányai Szénbányák N. V., Tatabánya székhellyel. 

Ezen felül a fenti vállalatok anyagbeszerzésének ellátására megalakították a 
Bányaanyagbeszerző N. V.-t Budapest székhellyel, a szénértékesítés lebonyolítására pedig az 
Ipari Szénértékesitő N. V.-t ugyancsak Budapest székhellyel. 

Mindeme vállalatok tekintetében az Iparügyi Minisztérium illetékes. 

A vezetők teljes névsorát a következő számban közöljük.‖59
 

 

Látjuk tehát, hogy Borsodban a következő bányászati nemzeti vállalatok jöttek létre,  

 1. Ózdi Szénbányák N. V. (Ózd székhely),  
 2. Diósgyőri szénbányák N. V., (Diósgyőr), 

 3. Sajómelléki szénbányák N. V., (Sajószentpéter). 

 

1949. 

 

„ Az állami szénbányák átszervezése. Ezzel a címmel közöltük a múlt havi számunkban 
az újonnan felállított szénbányaszervezetet, a bányászati nemzeti vállalatok vezetőinek névso-

ra nélkül, mert az már csak lapzárás után állott rendelkezésünkre. 

Az ipari igazgatóság vezetője, mint említettük, Osztrovszky György vezérigazgató, Egyesüle-

tünk elnöke lett. Ezen felül a MÁSz. 134/1948. számú rendelete szerint az iparügyi miniszter a 
Központhoz: 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1948 (3. évfolyam, 1-12. szám)1948-11-15 / 11. szám 
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Kéri Vencelt helyettes szénbányászati ipari igazgatóvá, Varga Bélát a szénbányászati ipari 
igazgatóság műszaki osztályának vezetőjévé, Kummer Ferencet a szénbányászati ipari igaz-

gatóság műszaki osztályának helyettes vezetőjévé, Bóday Gábort a szénbányászati ipari igaz-

gatóság üzemgazdasági osztályának vezetőjévé, Faragóna Józsefet a szénbányászati ipari 
igazgatóság üzemgazdasági osztályának helyettes vezetőjévé és László Endrét a szénbányá-
szati ipari igazgatóság kereskedelmi és pénzügyi osztályának vezetőjévé nevezte ki. 

A magyar köztársaság kormánya az 1948. évi októ-ber hó 22-én 59/1948. szám alatt hozott 
minisztertanácsi határozatával: 

Az Ózdi Szénbányák nv. igazgatójává Maderspach Bélát, igazgató-helyettesévé Tölgyes La-

jost, üzemgazdasági osztály vezetőjévé Tölgyes Lajost, 

a Diósgyőri Szénbányák nv. igazgatójává Palkovich Flóriánt, igazgató-helyettesévé Molnár 
Sándort, műszaki osztály vezetőjévé Zsille Lajost, műszaki osztály helyettes vezetőjévé Lázár 
Istvánt, üzemgazdasági osztály vezetőjévé Molnár Sándort, pénzügyi osztály vezetőjévé Reich 
Lászlót, igazgatási osztály vezetőjévé Nagy Albertet, 

a Sajómelléki Szénbányák nv. igazgatójává Novák Frigyest, igazgató-helyettesévé Burkus 
Istvánt, műszaki osztály vezetőjévé Oroszi Jánost, műszaki osztály helyettes vezetőjévé 
Kricsfalvi Jenőt,60

 üzemgazdasági osztály vezetőjévé Ürmössi Lajost, pénzügyi osztály vezető-
jévé Kálmán Ferencet, igazgatási osztály vezetőjévé Pachinger Gyulát… jelölte ki.‖61

 

 

„ Újabb lakásokhoz jutnak a bányászok.  

A harmadik tervév tervhiteleiből jelentős összegek jutnak a bányamunkásság lakásvi-

szonyainak megjavítására Ebben az évben az építés- és közmunkaügyi minisztérium az ózdi 
szénbányák munkásai részére Ózdon felépít nyolclakásos lakóépületet,50 személyes legényla-

kást, Farkaslyukon két munkás lakóépületet, Borsodnádasdon pedig egy üzemfőnöki lakást.  

A diósgyőri szénbányák munkásai részére Lyukóbányatelepen kétlakásos ikerházat, üzemveze-

tői lakást;  

a Sajómelléki Szénbányák munkásai részére 4 drb nyolclakásos ikerházat Sajószentpéteren… 

Az építésügyi minisztérium a tavasszal kezdi meg az építkezési munkálatokat. 

(Ép Közm. Min. Sajtóoszt.)‖62
 

 

„ Budapest, 1949. február 8. 

Jegyzőkönyv  

Felvétetett 1949. február 8-án a Szénbányászati Ipari Igazgatóság épületében a nor-

marendezés ügyében  
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 Kricsfalvi Jenő – Baross akna főmérnöke, a MÁSZ megalakulása után a borsodi bányakerület perecesi körze-
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A borsodi körzet jelentése alapján megállapíttatott, hogy a borsodi teljesítmények átlaga 120 

%. A 120 %-ról visszamenve 105 %-ra – 15 % az, amit vissza kell állítani. A 15 %-ból a mel-

lékmunkák egységesítésével 8 % vonható el, a fő szakmányárak módosításával pedig 7% hoz-

ható be. A gépesítés, illetve mechanizálás tekintetében azon bányáknál, ahol nagyobb fokú 
gépesítés várható a közeljövőben, vagy van folyamatban, a bizottság tegyen javaslatot az 
OMB és az Iparigazgatóság felé, hogy hogyan kívánja ott az ideiglenes szakmányárakat rög-

zíteni…‖63
 

 

Aztán már itt van az „5 éves terv‖ is!  

Az ötéves terv készítéséről szóló határozatot 1948. május 20-án fogadta el az MKP Központi 
Vezetősége. A MÁSZ ügyvezetősége 1948. június 1-én hozott határozatot arról, hogy nagy 
vonalakban, két hét alatt el kell készíteni az iparág öt évre szóló tervét. Az első – rendelkezé-
sünkre álló – részletesebb szénbányászati terv 1949 első napjaira készült el. A későbbiekben a 

tervet mértékadó források szerint több mint hússzor dolgozták át!!! 

 

„ Budapest, 1949. február 22. 

… Osztrovszky: Az Iparügyi Minisztérium szerint a terv hibája az, hogy nem elég egy-

séges, nem elég lendületes és hogy nincsen a főbb súlypontok szerint kiépítve. Ennek megfele-

lően át fogjuk dolgozni a tervet. A legfőbb súlypontok a következők:  

1. Komló felfejlesztése a mohácsi kombinát miatt,  

2. a borsodi koncentráció,64
  

3. Petőfi bánya.  

Ezenfelül a közép-dunántúli termelésnek kétszeresre, a tata–dorogi termelésnek 30 %-kal kell 

felfutni.  

Az értekezletnek állást kell foglalni az importszénnel kapcsolatban.  

Hamvas: Külföldről ne hozzunk be szenet, hacsak nem elkerülhetetlenül szükséges, mert ez 
valutáris szempontból is káros volna. 6000–7000 kalóriás szén mellett nem fogjuk tudni bel-

földi szeneinket eladni. Rossz szén nincs, csak alkalmatlan tüzelőberendezés. Németországban 
sokkal rosszabb szeneket is eltüzelnek. Határozat  

1. A szénimporttal kapcsolatban az értekezletnek egyöntetűen az az álláspontja, hogy 
külföldi szenet ne hozzunk be.  

2. Ki kell dolgozni, hogy az ötéves terv folyamán hány milliós beruházással lehetne 
kazánjainkat átépíteni.  

Felelős: Zágon Pál  
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 A Szénbányászati Ipari Igazgatóságon tartott normarendezési értekezlet jegyzőkönyve.  
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 Helyesen: borsodi „kooperáció”. 
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3. Az IPSZE dolgozza ki, hogyan néz ki az arány 1949. évre a vezető szenek és egyéb 
szenek tekintetében…65

 

„ Kitüntetések:  

Szakasits Árpád köztársasági elnök az államosítás előkészítése és az államosított üze-

mek vezetése körül szerzett érdemeikért többek között a következőket részesítette kitüntetés-

ben:… 

Kiváló munkáért-jelvényt kaptak: … Bodor Károly főaknász (Sajószentpéter)…‖66
 

Adalék az ötéves terv adatához! Egy gigantikus emelés rögvest! Egyben igen súlyos 
egyéb feladatokat is kiró a szénbányászatra. 

 

„ Budapest, 1949. július 19. 

1. Termelési terv  

A Nehézipari Minisztérium, a Szénbányászati Ipari Igazgatóság, a Bányamunkás 
Szakszervezet, valamint a szénbányászati nemzeti vállalatok képviselőivel tartott július 14-i 

értekezlet 1 eredményeképpen, a szénbányászat ötéves tervében a széntermelés összértékben 

10 millió tonnával megemelhető volt.  Az emelésből 1 – 1 millió tonna 1950-re és 195l-re 

esett, 2 millió tonna 1952-re, 3 – 3 millió tonna pedig 1953-ra és 1954-re esett. Ennek megfe-

lelően az ötéves tervi össztermelés 71 700 000 tonna. 

A széntermelés szénmedencék szerinti megoszlása a következő: 

 

Az értekezlet hozzászólásainak eredményeképpen általánosságban minden szénmedence ki-

sebb mértékben termelési vonalon nagyobb feladatot kapott a salgótarjáni szénmedence kivé-
telével. A leglényegesebb emelkedés Dorogon, illetve Tatán jelentkezik.  

Hazai szeneinkkel való ésszerű gazdálkodás azonban a feketeszénnek és a tata– dorogi barna-

szénnek nagyobb mérvű emelését nem engedheti meg, mert az ország szénvagyon helyzete, 
valamint az ötéves terv széntermelésének előirányzata egybevetve a következő helyzetképet 
adja, %-ban kifejezve: 
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A fentieknek megfelelően tehát feketeszén-termelésünk a szénvagyonhoz viszonyítva kismér-

tékben emelkedő irányzatú, azonban ezt a Dunántúli Vasmű kokszigénye teszi indokolttá. Lát-

juk azt, hogy barnaszéntermelésünk a szénvagyonhoz viszonyítva egyenetlenül korai kimerü-
lést eredményezne, éppen ezért barnaszéntermelési előirányzatunk csökkenő irányzatú. Lignit-

termelésünk előirányzata az 1950-hez képest 178 %-os emelkedést mutat igen helyesen.  

2. Fogyasztási terv  

A határozati javaslat 2. pontja utasítja az Országos Tervhivatalt, valamint a Nehézipari Mi-

nisztériumot a pontos fogyasztási terv elkészítésére, ugyanis az eddig rendelkezésre álló ada-

tokból kétségkívül megállapítható az, hogy a hozzávetőlegesen készült fogyasztási szénszük-

ségleti keretszámok túlzottak, mert az ipar több ágában a széntermelés terén átfedések van-

nak. (Pl. a közlekedés szénszükségletének megállapításánál nem nyert levonást a villamosítás-

ra kerülő vasútvonalaink szénszükséglete, holott ez a szénszükséglet elektromos centráléink-

nál már mutatkozik stb.)  

A pontos fogyasztási terv megállapítása ugyanis valószínűvé teszi azt, hogy a kereskedelmi 

szerződésben egyébként is kötelezően elvállalt szénimport mellett, szénszükségletünk kielégí-
tése a hazai bányák termeléséből fedezést nyer és az ötéves terv folyamán lehetséges, hogy a 
jelenlegi szükségleti adatok alapján megállapított szénszükséglet (pl. 1954-ben 18 millió ton-

na) túlzott és a termelés a minimális és a szükséges import mellett, a belföldi fogyasztást fe-

dezni fogja.  

A határozati javaslat 4. pontja a széntárolás és szénmegóvás kérdéseinek megvizsgálására 
utal, mert helyes széntárolással, illetve a tárolt szenek megóvásával, széntermelésünket gaz-

daságosabbá és egyenletesebbé óhajtjuk tenni. Ez pedig nagymértékben járul hozzá a nyári 
hónapok viszonylagos alacsony termelésének és a téli hónapok viszonylagos túl magas terme-

lésének egymáshoz közelebb hozásához, és ezzel a termelés bizonyos mérvű emelkedése is 
valószínű.  

A határozati javaslat 6. pontja éppen az ország szénvagyonhelyzetéből szükségszerűen követ-

kező okok alapján, az ország nagy szénfogyasztóit az EGART átszervezésével a természeti 

adottsághoz, vagyis szénvagyonunk megváltozhatatlan helyzetéhez igyekszik beállítani.  

A határozati javaslat 7. pontja az ún. délnógrádi (Nagybátony környéki) szenek eltüzelésének 
kérdései megvizsgálását írja elő, mert ezen csak igen nagy nehézséggel eltüzelhető szén, az 
ország szénvagyonának, mintegy 2 %-át reprezentálja, tehát felhasználásának kérdése feltét-

len megoldandó. 

3. Anyagfogyasztás  

A határozati javaslat 1, pontjának mellékletét képező táblázat feltünteti a fajlagos anyagfo-

gyasztási adatokat, mely szerint az ötéves tervben általában a fontosabb anyagok terén na-

gyobb mérvű csökkenés fog bekövetkezni.  
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Természetszerűleg a csökkenés előirányzata csak a jelenlegi műszaki körülmények alapulvéte-

lével készült, és a Népgazdasági Tanácshoz felterjesztett határozati javaslat 5. pontjában 
megjelölt külföldi bányagépek beszerzésére és ezek alapján a hazai piacon is előállítható fej-

tőgépek és egyéb jövesztőgépek alkalmazásával a fajlagos anyagfogyasztási adatok az elő-
irányzottnál alacsonyabb értékeket érhetnek el. A fajlagos elektromos energiafogyasztás vi-

szont, éppen a gépesítésből kifolyólag természetszerűleg kisebb mértékben emelkedő irányza-

tú.  

A szénbányászat anyagellátásának, de általában az egész szénbányászatnak legszűkebb ke-

resztmetszete az ötéves terv folyamán a bányafakérdés, mert a bányafának kb. 80 %-a csak 

import útján fedezhető. A gépesítés igen szűk keresztmetszete a golyóscsapágykérdés megol-

dásával nyer rendezést.  

4. Beruházás és felújítás  

A határozati javaslat 1. pontjának mellékletét képező táblázat rögzíti a beruházási és felújítási 
keretösszegeket.  

Az érdekeltekkel július 14-én tartott értekezlet eredményeképpen a korábbi tervezethez képest 
éppen a széntermelés 1953. és 1954. évi biztosítása érdekében az 1950-es év beruházási elői-

rányzatát csekély mértékben 3,5 millióval szükséges volt megemelni. Ennek az emelésnek az 
összege, a tatai és a dorogi beruházási 1950. évi kereteket fogja megnövelni. Ugyancsak szük-

séges volt az eredeti 1835 milliós szénbányászati ötéves terv beruházásait 5 millió forinttal 
csökkenteni, azonban úgy, hogy ezt az 5 millió forintot 195 l-re és 1952-re elosztva a bánya-

gépeket gyártó BÁMERT kapja, bányagépgyártási célokra. A fentieknek megfelelően tehát a 
szénbányászat összberuházása az ötéves tervben véglegesen 1830 millióra tehető.  

A felújítási keretet a nettó termelési értéknek megfelelően 4%-os kulcsszám alapján számítva 
275,4 milliót tesznek ki.  

Az 1949. évben 4,4 %-os felújítási kulcsszámmal számoltunk, azonban ugyanakkor tudomásul 
kellett vennünk azt, hogy a felújítási munkálatokban a kapitalista gazdálkodás, valamint a 
háborús károk folytán kisebb mérvű beruházásokat is el kellett végezni. Mivel a hároméves 
terv végére ezek a munkálatok gyakorlatilag befejezést nyernek, a szénbányászat részére 4%-

os felújítási kulcsszám a felújítási munkálatokat biztosítja.  

5. Termelékenység  

A szénbányászat ötéves tervében eredetileg 30 %-os teljesítmény emelkedést vettünk alapul. 
Az érdekeltekkel július 14-én tartott értekezlet eredményeképpen azonban a műszakonkénti 
teljesítmény emelkedését 35 %-ra irányozzuk elő, mert kétségkívül megállapítást nyert az, 
hogy 35 %-os teljesítmény emelkedéssel reálisan számolhatunk 1954-re.  

6. Általában  

A határozati javaslat egyéb pontjai – újabb nemzeti vállalatok létesítése, a beruházási keret-

összegek szénmedencék szerinti végleges felosztása – mind azt célozzák, hogy a szénbányászat 
ötéves tervének nagy feladatai csak akkor oldhatók meg, ha már a folyó évben megfelelő 
nagyvonalú előkészítést nyernek.  

Hansági Imre  
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Fogalmazvány. – UMKL OT 1949–51. 23. d. 0371/18/49.‖67
 

 

Aztán rögtön egy reakció, amikor az ötéves terv új számait próbálják meg bányaüzemi szinte-

ken „eladni‖ a bányászságnak… Ráadásul mindez a sajószentpéteri központú Sajómelléki 
Nemzeti Vállalatnál, a berentei bányánál… 

 

 „ Budapest, 1949. november 7. 

Folyó hó 4-én Borsodba utaztam az 5 éves részletterv ismertetésének ellenőrzésére. A 
Sajómelléki NV berentei üzeménél 5-én 2 óra 30 perckor a délelőtti harmad és a délutáni 
harmad egy időben tartották meg az 5 éves részletterv ismertetését. Az előadást az üb titkár 
nyitotta meg. Beszélt az eddigi elért eredményekről nagy vonalakban, majd az üzemre vonat-

kozó beszámolót az üzemvezető ismertette. Azután én kértem szót, mert láttam, hogy a munká-
sokat nem érdeklik azok a dolgok, amit az üb titkár és az üzemfőnök az 5 éves részlettervről 
beszéltek. Kiabálások jöttek többfelől, hogy itt nincs semmire szükség. Itt mindenki dolgozik, 
csak fizessenek, ha meg nem akarnak fizetni, dolgozzanak maguk. Egyébről sem tudnak be-

szélni csak a versenyről meg a tervekről, de arról, hogy az élelemtárban nincsen zsír, a liszt 
rossz, ehetetlen, erről nem beszélnek, ez pedig már régebben így van. Kijöttek egy esetben a 
lisztet megvizsgálni, és megállapították, hogy az rossz. A lisztből sütött kenyérből küldtünk fel 

a Szakszervezeti Központhoz, mind ez ideig ebben a kérdésben nem történt semmi intézkedés. 
Alig lehet lecsillapítani a munkásokat, mert a mai 5 éves részletterv ismertetése épp akkor 
történt, amikor a munkások megtudták a múlt havi keresetüket. A kereset általában nagyon 
alacsony, 15–16–17 forintos a legtöbb csapat keresete, egy-két csapat van, amelyik elérte a 
28–29 forintos nyerskeresetet. Én megvizsgáltam, hogy mi ennek az oka és megállapítottam, 
hogy a keresetnek csupán csak az a hibája, hogy a munkások nem dolgoznak. Érdemes felem-

líteni egyik csapatot, amelyik három harmadban dolgozik. Az egész havi kivájásuk csak 24 
méter, a 40–50 méter, szokásos kivájás helyett. Tehát ilyenformán nem is lehet még annyit 
sem keresni, mint amit ő nekik adtak, mert a vizes munkahelyen, figyelembe véve a víznek a 
munkához viszonyuló nehézségeit, ezért pótlékot kaptak. Ezeket a bajokat, a közbekiabáláso-

kat, az ilyen helytelen magatartásukat a munkásoknak abba tudom megállapítani, hogy a ve-

zetőség nem kellő gondot fordít a munkások nevelésére és tanítására. Igaz, hogy a munkások-

nak az összetétele kimondottan falusi munkásokból adódik, a 450 munkásból kb. 50 %-a párt-

tag, a többi pedig pártonkívüli. Ennek az 50 % párttagnak kb. a 30 %-át kiteszi, akit egyálta-

lán nem érdekel semmi sem, sem a tanulás, sem pedig az ország fejlődése, tehát ilyen embe-

rektől nem is várható más, csak csupán annyi, amit a hanyag munkások mondanak, illetve 
lázító szavakat inkább meghallgatják és csatlakoznak hozzájuk. Ezt az is bizonyítja, hogy az 

egész gyűlésen egy érdemes hozzászólás nem történt, csak a nagy kiabálások, akik párttagok 
voltak, azok pedig hallgattak nagy részt. 
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Érdemesnek tartanám, hogy ha szakszervezeti vonalon is komolyabban foglalkoznának az 
ilyen bajok kiküszöbölésének kérdésével, mert az ilyen bajok csak a termelés rovására men-

nek.  

Szabadság Tóth Ferenc  

Tisztázat. — SZOT Lt. 1949/39.‖68
  

 

Nos, ez egyértelmű, a bányászok igencsak tartottak a különféle tervektől, pedig még nagyon 
az elején vagyunk ezeknek… 

Ezekben az időkben jelenik meg Hansági Imre cikke a „Határfelé és hazafelé haladó frontfej-

tés kérdései‖ címmel. 69
 

Az országos tervek által megkövetelt széntermelést természetesen csak egyre nagyobb terme-

lőkapacitást biztosító frontfejtésekből lehet biztosítani. Erre nézve Borsodban is alaposan át 
kell strukturálni az eddigi fejtési módokat. Nem lesz egyszerű ügy… 

 

„ … Kétségtelen tény, hogy bányászatunk jelenlegi módszereivel a műszakonkénti 
egyéni, valamint az üzemi teljesítmény fokozására jelentős mértékben már nem számíthatunk. 

Országos átlagban az 1948. évi elővájási műszak teljesítményt, a fejtési teljesítmény csak 50 
%-kai múlja felül. Ez pedig azt jelenti, hogy az alkalmazott fejtési módszerek nem alkalmasak 
megfelelő mértékben az egyéni, de főleg az üzemi teljesítmény emelésére. 

Kétségtelen az is, hogy ugrásszerűen emelkedő fejtési teljesítményekre csak a magyar bánya  
viszonyokra teljesen alkalmas fejtőgépek üzembehelyezése esetén számíthatunk. Ismeretes 
viszont az, hogy a hazai 'bányászatunk nehézségei és nyomásviszonyai miatt, fejtőgépek üzem-

szerű alkalmazása, egy évtizeden belül, csak szórványosan és kisebb mértékben remélhető. 

Az ötéves terv kb. 35 %-os teljesítmény emelkedést ír elő országos átlagban 1954-re a magyar 

bányászat részére fejtőgépek alkalmazása nélkül, vagyis csak a fejtések mechanizálásával. 
Nem vitás, hogy népgazdaságunk beruházási vonatkozásban is a legnagyobb ésszerűséget és 
takarékosságot követeli meg, tehát lényegesen magasabb teljesítményre az első ötéves terv 
folyamán túlzottan nagy mértékű gépibeszerzések árán nem számíthatunk. Szórványosan je-

lentkező egyéni magas munkateljesítmények szolgálhatnak követendő példaképül a kisebb 
teljesítményű dolgozók és kisebb teljesítményű üzemek számára, de nem alkalmasak az egész 
magyar szénbányászat teljesítményének emelésére. 

A fentiekből értelemszerűen következik az, hogy a gazdaságossági és beruházási elvek figye-

lembevételével csak olyan fejtésmód lehet alkalmas az országos teljesítményátlag emelésére.  

                                                 
68

 A Bányászszakszervezet kiküldöttjének jelentése a berentei tervismertető értekezletről. A jelentés hátára a 
bányászszakszervezet központjában kézzel ráírták: „írni a ker. titkárnak, hogy tegyen jelentést, hogy megfelel-

nek-e ezek a tények a valóságnak, és ha igen, mi az oka”. 
69

 Határfelé haladó fejtés, amely az aknáktól folyamatosan távolodik, növekszik a szállítási útvonal hossza. Ha-

zafelé haladó fejtés, amely egy távolabbi határtól indulva, egyre közelít az aknák felé, azaz folyamatosan rövi-

dülnek a szállítási útvonalak. 
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A fentiekből értelemszerűen következik az, hogy a gazdaságossági és beruházási elvek figye-

lembevételével csak olyan fejtésmód lehet alkalmas az országos teljesítményátlag emelésére 
mely viszonylagosan a legnagyobb tömeget termeli a minimális befektetés felhasználásával, 
de egyben úgy, hogy a fizikai bányász dolgozó munkája nehezebbé ne váljon, sőt munkájának 
könnyítése legyen fő cél. 

Nem vitás, hogy ezeket a követelményeket a legmegfelelőbben, a hazai bányászatunkban al-

kalmazásban lévő fejtési rendszerek közül, a frontfejtés, illetve a széleshomlokú haladó pász-

tafejtési rendszerek elégítik ki… 

Frontfejtés és haladó pásztafejtés akadályai. 

Megállapított tény, hogy a frontfejtés bevezetésének akadályai nem teljesen műszaki vonatko-

zásban jelentkeznek és ha a tapasztalatok alapján megkísérelném feltüntetni a frontfejtéssel 
szemben mutatkozó nehézségeket,akkor nagy megközelítéssel az alábbi képet kaphatjuk: 

felvilágosítás hiányában a munkásság ellenállása    ¼ rész 

üzemvezetőség idegenkedése a frontfejtéstől     ¼ „ 

leküzdendő bányaműszaki nehézségek     ¼  „ 

  gépi berendezések hiánya        ¼ „ 

A fentebbiek – általános tapasztalat alapján – azt bizonyítják, hogy a frontfejtés bevezetésé-
nek fő akadályait minden üzemvezetőnek módjában van leküzdeni, mert csak kb. 50 %-os 

olyan akadállyal számolhat, melynek leküzdése bizonyos mértékben „rajta kívül álló ok―… 

Jelen sorok írója 1947-ben Sajószentpéteren honosította meg а III. sz. 70–80 cm vas-

tag telepben a határfelé haladó széleshomlokú pásztafejtést. A frontfejtés bevezetésének 
csak-nem 100 %-os akadályt jelentett a munkásságnak kellő felvilágosítás hiánya következté-
ben tanúsított idegenkedése. A frontfejtéssel viszont elérhető volt az, hogy a sajószentpéteri 
bányaüzem 1947 januárjától 1947 végéig napi átlagos termelését megkétszerezte. 

Érdekes megemlíteni, hogy melyek voltak azok a helyi változtatások, melyekkel lehetséges volt 
a frontfejtést a sajószentpéteri bányaüzemnél bevezetnünk. 

Elsősorban egyéni rábeszéléssel, meggyőzéssel és tanítással sikerült egy frontcsapatra való 
fizikai dolgozó szaktársunkat meggyőzni a frontfejtés helyességéről, annak ellenére, hogy egy 
kivételével nem is láttak még sohasem frontfejtést. Csak hallották a frontfejtés „borzalmait―. 

Mivel rendelkezésünkre állott 1 db 50 m-es Bamert-rendszerű kaparószalag, a frontszállítás 
lebonyolítására csak az ú. n. bányaműszaki nehézségeket kellett leküzdenünk. 

Első műszaki nehézségként a szállító alapfolyosó kihajtásának a fejtéshez viszonyított lassú 
előrehaladása jelentkezett. A 80 cm-es széntelep alatt ugyanis kb. 1.00 m vastag igen kemény, 
majdnem csak robbantással jöveszthető kövületdús márga talputánvétet is vinni kellett. A kér-

dést megoldottuk úgy, hogy a 2. sz. ábra szerint hajtottuk ki a szállító alapfolyosót. Eszerint 
az alapfolyosó kihajtása alkalmából kiszedésre kerül a széntelep és a fejtés oldalán a félmeny-

nyiségű meddőtalp. A benthagyott meddőre ideiglenes támfadarabbal nyer alátámasztást a 
süvegfa. A benthagyott, három oldalról megtámadható és robbantással igen nagy mértékben 
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meglazítható meddő, a fejtés előrehaladásával az ócska fákból benthagyott máglyák közé ke-

rül tömedékként fellapátolásra az éjjeles átszerelő műszakharmad alatt. 

A lég- és anyagbeadó vágat árokszerű talputánvéttel a 2. sz. ábra szerint nyer kihajtást. 

A fentebbi módon előkészített és megszervezett frontfejtés indulásánál komoly zavarként je-

lentkezett a fejthetőség nehézsége. 

A fejtés homloka ugyanis a vállapok irányában nem volt párhuzamos, vagyis a borsodi bá-
nyász nyelvén szólva „fogban― volt. 

Mivel biztonsági okok miatt nem célszerű a fejtési homlokot a vállapokkal párhuzamosan el-

helyezni, inkább a 3. sz. ábra szerinti ú. n. fűrészfogas fronthomlokot alkalmaztuk. Ezzel ket-

tős célt értünk el: 

1. A jövesztés hasonlíthatatlanul könnyű lett, mert fűrészfogak belső sarkaiban elhe-

lyezett lazító lövések alapján a külső sarkok annyira meglazultak, hogy jövesztésükhöz csá-
kánymunka is alig kellett. (A munkahely „szabad szél―-lel halad.) 

 

 

2. Megnövekedett a frontban dolgozók biztonsági érzete is, hiszen a biztosító lábszerű sarok 
esetleges omlás esetén teljes biztonsággal megmentené az eltemetés veszélyétől az ott dolgo-

zót. (Az ábrán kis körrel jelölt hely.) 

Nagy általánosságban ezek voltak azok a változtatások, melyek Sajószentpéteren a frontfejtés 
alkalmazását lehetővé tették. Megjegyzem, hogy a fentiek alapján 1947-ben a front össztelje-

sítménye 2,5–3,0 tonna/műszak volt. mely a 70–80 cm-es telepvastagság figyelembe-vételével 
kielégítő.  
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Robbanóanyag fogyasztás átlagos értéke 0.30–0,50 kg/vagón körül, a fa-fogyasztás pedig 
0,15–0,20 m

3/vagón körül ingadozott…‖70
 

 

A cikkből egyértelmű, hogy ekkorra Sajószentpéteren is, a kis telepvastagság ellenére, elkez-

dett meghonosodni a frontfejtés. Természetesen az akkori gépesítési viszonyokkal, fabiztosí-
tással és még jelentős fejtési, kézi munkával és rakodással. Itt is megtörténik tehát az átállás a 

frontfejtések felé, ami viszont majd hozza a jövesztés, a szállítás, később a fejtésbiztosítás 
gépesítését is. Ezek azonban lassú, időigényes, sok pénzt felemésztő folyamatok, mert meg 
kell ezeket a gépeket, berendezéseket tervezni, le kell gyártani. Az sem elhanyagolható, hogy 
még az azonos bányavidékeken is jelentősen eltérhetnek a bányák kőzet és egyéb viszonyai. A 
gépeket ezekhez kell tervezni. Ami jó az egyik helyen koránt sem biztos, hogy jó lesz a mási-

kon is! Ebből majd sokszor és sok probléma származik, amikor kritika nélkül kerülnek gépek 
beszerzésre… Az a szovjet bányagép, ami jó az ottani tervezett viszonyokra, nem biztos, hogy 
„politikai ellenállás‖ miatt eredménytelen itt! 

A gépesítési kísérletekről majd külön szólunk. 

Mindezek mellett folyamatosan mennek, történnek a tudományos kutatások is. Erre ebből az 
időből egy példa.71

 

 

 

                                                 
70

 Hansági Imre: Határfelé és hazafelé haladó frontfejtés kérdései. Bányászati és Kohászati Lapok, 1949 (82. 
évfolyam, 1-12. szám)1949-11-15 / 11. szám 
71

 Diószeghy Dániel: A szén heterogén égése. Kohászati Lapok, 1951 (84. évfolyam, 1-12. szám)1951-08-20 / 8. 

szám  Diószeghy Dániel (Ungmogyorós, 1900. július 26. – Budapest, 1969. december 25.) kohómérnök, egye-

temi tanár, kutatóintézeti igazgató, a korszerű hazai tüzeléstani oktatás és kutatás megalapozója. 
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Az 1945 utáni, fejlődő bányászati  

technológiák és gépkísérletek Borsodban  
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 „Emlékezni annyit tesz, mint szétnézni,  

újra meg újra, szüntelen csodálkozással.”1
 

 

Néhány gondolat a borsodi medencére jellemző technológiai fejlesztések és gépesíté-
sekkel kapcsolatosan, hogy a folyamat valamilyen szinten, nyomon követhető legyen. 

Az előző fejezetben írtuk, hogy a háború utáni különféle népgazdasági tervek rengeteg 
szenet követeltek. Borsodban is másutt is. Ráadásul a „borsodi kooperáció‖ nevű elképzelés 
erre itt nálunk igencsak „rátett‖. Csak emlékeztetőül, a borsodi barnaszénmedence felfoko-

zott termelésére építve, barnaszén kokszolómű (Berente), szénalapú vegyipar (Kazincbarcika 
vegyi kombinát), szénlapú nagyteljesítményű hőerőmű (Berente) létesül majd és épül a sem-

miből egy új város is…2
 

Feladat aztán van bőven, ráadásul ezek helyenként a lehetetlent is súrolják. Mindezeken túl a 
széntermelés mennyiségi számai ezekben az időkben is olyan dolgok, amit csak „túlteljesíte-

ni‖ lehet…  

Mielőtt bárki azt hinné, hogy a gépesítések és fejlesztések csak 1945 után indultak, téved! Az 

előző évtizedekkel foglakozó fejezetekben már rámutattunk sokféle gépesítésre, ott ezek meg-

találhatók. A bányászati munka hatékonyságának növelése, megkönnyítése mindig szempont 

volt! 

Az államosításról szóló törvény 1946. június 26-án lépett életbe. A MÁSZ Rt. október 
1-én alakult meg.  

 

„ Borsodban a 40 bányából3
 már 1946-ban 11-et, 1948-ig további 4-et megszüntettek, 

azonban a belépő bányák miatt a statisztika 1950-ben 27 termelőegységet tartott nyilván.‖ 

  

E koncentráció végrehajtásának időszaka alatt a gazdaságtalanul termelő kisebb bányák tehát 
felszámolás alá kerültek, a gazdaságosabb és megfelelő szénvagyonnal rendelkező bányákban 

szénagyonpótló mezőbővítést történtek. A felszabaduló létszám átcsoportosításával áthidalha-

tó vált részben a hosszabb élettartamú bányák létszámhiánya.
4
 Erre majd aztán a politika is 

„rátesz‖, mert hoz munkaerőt szép szóval, illetve kényszerrel. Az ’50-es évek rab-

bányászairól és „munkaszolgálatos katonáiról‖ majd később! 

Bár a gépesítésre rendelkezése álló fejlesztési alap nem mindig tette lehetővé az elhasznált és 
korszerűtlenné vált berendezések teljes körű cseréjét, mégis meg lehetett kezdeni a korszerű 
fejtési technológiák kialakítását. 

                                                 
1
 Linn Ullmann, norvég írónő és irodalomkritikus 

2
 Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése. (Magyar Elektronikus Könyvtár) 

3
 Az előző fejezetekben láttuk, hogy 1946-ban itt bizony 51 bánya az, amit nyilvántartottunk! A 40 bánya csak 

akkor igaz, ha ebből levonjuk az akkor nem üzemelő 11 bányát. 
4
 Jesse Árpád okl. bányamérnök, vállalati főmérnök, – Kovács Loránd okl. bányamérnök, osztályvezető (Borsodi 

Szénbányák): A fejtések gépesítésében elért eredmények és a további feladatok. Bányászati és Kohászati Lapok - 
Bányászat, 1983 (116. évfolyam, 1-12. szám)1983-10-01 / 10. szám 
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Mielőtt az 1945 utáni fokozott szénigények miatt a fejlesztések és gépesítések lázas 
ütemben beindultak egyértelmű volt az a felismerés is – ami szintén nem új –, hogy a vékony-

telepekben fokozott emberi igénybevételek vannak, amik károsan hatnak a teljesítményekre, de 

magára a bányászra is! 

Folyamatosan folytak ilyen jellegű kutatások, amikről azonban az első hiteles beszámolót 
csak az 1960-as években adták közre. Mivel ebben a sajószentpéteri bányák bőven benne 
vannak, adunk néhány szemelvényt, a tájékoztatás céljából. Pontosan Sajószentpéter II. akna 

az a mérési hely, ami kirívóan magas emberi energiafelhasználást mutat! 

 

„ A bányászati munkafiziológiai és munkapszichológiai kutatásról 

… Az 1. táblázat a lapátolással történő rakodás alatti méréseink átlageredményeit tar-

talmazza. A különböző vizsgálati helyeken a percnyi időre és egy átlagos – 1,77 m
2
 testfelszí-

nű – dolgozóra vonatkozó energiaigény mellett a tapasztalt munkaintenzitási mérőszámokat 
tünteti fel. 

 

 

… Többek között megállapítható, hogy a rakodási munkafolyamatnál pl. Sajószentpéter II. 
akna 0,85 m-es telepvastagságában az Ella I. aknai 2,6 m-es telepvastagsághoz viszonyítva a 
fajlagos energiaszükséglet (kcal emberi munka/tonna) aránya kb. 170–180 %-os. Ugyanakkor 
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a vizsgálatok idején az átlagos fronti teljesítmények aránya 92 %-os volt. Ez egyben kétségte-

lenül utal a viszonylagosan nagyobb sajószentpéteri teljesítmény-követelményekre is…‖5
 

 

A gépesítések ezekben az időkben való kezdeteiről általánosságban a következőket ál-

lapíthatjuk meg.6 

A termelés ekkorra 2 203 000 tonnára növekedett. Ennek az időszaknak legfontosabb 

érdeme, hogy megindult a termelő munkahelyek gépesítése. Jelentős gépesítési kísérletek 

folytak. Ezek közül megemlíthetők: a Donbass, Sahtyor és Gornyák kombájnokkal lefolytatott 

haricai, Sajószentpéter II. aknai és az Anna-bányai gépesítés.  

Az SZ–153-as rakodógépes koncentráció Felsőnyárádon, a Joy-Sullivan-féle és egyéb réselő-
gépes kísérlet Alberttelepen, a Szemán-féle forgófejes réselési kísérlet… 

A nagyfokú feltárási és előkészítési igény természetesen nem nélkülözhette a vágathajtás gé-
pesítését. Az ez irányú kísérletek már a 3 éves terv végén megindultak, részben a könnyű rése-

lőgépek alkalmazásával (Sullivan, Szemán), azt követően pedig az „F‖ gépek megjelenésével. 
1952-ben F–4 gépből már 14 db üzemelt, de az ezt követő években, 1959-ig fokozatosan kies-

tek a termelésből. A kezdő évben (1952) a gépi vágat kihajtás 9 978 m volt, 3,62 

m/műszak/db, illetve 92,39 m/db/hó teljesítménnyel. A teljesítmények évről évre fokozatosan 

csökkentek és 4 évi üzemelés után a kézi kihajtási teljesítményt sem érték el.  

Az ok: a gép konstrukciója gyenge volt a kemény borsodi telepekhez viszonyítva, a meghibá-
sodások javítására nem volt alkatrész és kevés volt a szakember, a kitermel anyag elszállítás-

hoz nem volt folyamatos szállítóberendezés, még a csilleellátás sem volt kielégítő. 

A fejtési technológia fejlesztésében a fabiztosítású frontfejtések térhódítása 1961-ig egyértel-

mű és a termelés növekedését szolgáló fejtésmód volt. Egyeduralma azonban 1958-ban meg-

szűnt, amikor – a Rudolf-telepi kísérlet után, – Lyukóbányán az acéltámos robbantásos jö-
vesztésű frontfejtés bebizonyította, hogy ott, ahol korábban a fabiztosítású frontot sem látták 
meghonosíthatónak, a támmentes homlok is megvalósítható. 

1964-re elkészültek a vállalati kőzetfizikai kataszteradatai és a súrlódásos fémtámokkal való 
konvergencia és támterhelési vizsgálatok. Ekkor felvetették a kérdést, hogy a mellékkőzeteink 
képlékenysége miatt szükséges-e, illetve szabad-e egyedi hidraulikus támokat alkalmazni? A 

borsodi állásfoglalás, az iparági állásfoglalással ellentétben az volt, hogy a biztosítás fejlesz-

tésének ezt a lépcsőjét a Borsodi Szénbányáknak ki kell hagynia és azonnal rá kell térnie az 
önjáró hidraulikus biztosítóberendezések alkalmazására, mert csak az hozhat teljesítménynö-
vekedést, illetve termelési többletet. 

                                                 
5
 Csertő Sándor: A bányászati munkafiziológiai és munkapszichológiai kutatásról. Bányászati Lapok, 1966 (99. 

évfolyam, 1-12. szám)1966-12-01 / 12. szám (Csertői Sándor okl. bányamérnök , Bányászati Kutató Intézet,  

Budapest) 
6
 Az OMBKE borsodi csoportja 1979. május 17-én, Kazincbarcikán az Egressy Béni művelődési központban, a 

város fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából konferenciát rendezett. A leírás a konferencia anyagai lapján 
készült. Latorcai János vállalati főmérnök: ,, A bányaművelés fejlődése az elmúlt 25 év alatt”  Bányászati és 
Kohászati Lapok - Bányászat, 1979 (112. évfolyam, 1-12. szám)1979-11-01 / 11. szám 
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A jövesztés terén a széngyaluval való makacs kísérletezés – a darabos szemhullás növelése 
érdekében – egész 1972-ig húzódott el. Erről majd Sajószentpéterrel kapcsolatosan részlete-

sen is írunk. 

A Tervtárón 1965-ben lefolytatott KWB–2-es maróhengeres jövesztő gépes kísérletek, a ma-

rótárcsán elhelyezett eredeti gyári 69 késsel, a jövesztést tisztázták, de a termelvény szénpor 
és dara volt. A jövesztőszerszám átalakítása 42 késes marótárcsára, meghozta azt a jövesztési 
eredményt, amely mellett a biztosítás gépesítése a teljesítmények növelését lehetővé tette. 

Borsodban tehát a fejlődés az európai tendenciával arányos volt, mert az 1955–1964. év kö-
zött folytatott réselési és gyalus jövesztési kísérletek egyértelműen bebizonyították, hogy ér-

demleges teljesítménynövekedést csak a biztosítás gépesítésével lehet elérni, amely kiküszöbö-
li az omlasztási munkafázist, azaz a biztosítószerkezetek kézi áthelyezését.  

Tervtárón 1966-ban, a Dobson önjáró7
 biztosítóberendezés alkalmazása átütő sikert hozott. 

Tervtáró után, a feltételek biztosításával, a komplex gépesítés főbb állomásai a következők 
voltak: Berente, illetve Edelény; Schwarz–Wild (1968—69); Rudolf IV.: Fletcher

8
 (1970); 

Tervtáró MK–97 (1971-ben Dobson pótlás); Feketevölgy MK–87 (1971-ben Dobson pótlás); 
Szeles: Fletcher–Husky (1976-ban Dobson és MK–87 pótlás). 

Az önjáró biztosítóberendezésekkel folytatott kísérletek után kialakult, hogy a tipizálás érde-

kében vastag telepben (1,8 m felett) pajzs, vékony telepben pedig MK–97, illetve FSW–Husky 

berendezéseket alkalmaznak. 

A kísérletek és az üzemi alkalmazás egyértelműen bebizonyította, hogy az 1970-ben üzem-

szerűen alkalmazott első magyarországi EW–170 L típusú jövesztőgép, amelyet az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) hiteléből kísérletre vásároltak meg Lyukóbányának, az 

igen kemény IV. telepben 60 % fölötti durva szemhullást eredményezett és hogy a borsodi 
szenekben a 170 kW feletti motorteljesítményű gépekre szükség van.9 

 

A fejtési technológiák fejlődése10
 

Medencénkben az 1946. október 1-i államosítás kezdetétől 1950-ig lényeges fejtés-

technológiai fejlődésnek számított a széles homlokú fejtések meghonosodása és a csoportos 

pillér fejtések kialakulása. A fejtési technológiák korszerűsödésével azonban nem tartottak 

                                                 
7
 Középiskolásként már részt vehettem a Bányagépjavítóban a szerkezetek központi javításában. Később 1975-

ben Szeles III. aknán üzemeltettem is még ezt a típust. A KM-87 berendezést is, egy másik frontfejtésben. 1976-

ban érkezett be a váltótípus, a Fletcher-Husky, amelynek koncepciója a Fletcher berendezéseken alapult, de már 
a borsodi-telepekre, viszonyokra készült. A hidraulikája angol volt, magát az acélszerkezetet a Bányagépjavító 
gyártotta le, kiváló minőségben. Sikeres fejlesztés volt! 
8
 1977-től találkoztam ezzel a berendezéssel Feketevölgyön, az északi mezőben. Még egy-két frontfejtés ezzel 

üzemelt aztán felváltotta ezeket a magyar VOB-HP-102 pajzsberendezés, ami egy újabb sikeres biztosítószerke-

zet lett Borsodban. 
9
 Figyelem! Már korábban is voltak nyugati gépek, de 1970-től, a szocialista reláción kívülről, Nyugat-

Németországból, az Eickhoff cégtől vásároltak gépeket! Ezek a frontfejtési marótárcsás Eickhoff jövesztőgépek 
általánossá is váltak! Egy, majd kéttárcsás kivitelben (170/340 kW) először láncvontatás, majd fogasleces von-

szolás. Többféle típus, egészen a rádió-távirányításig… 
10

 Jesse Árpád okl. bányamérnök, vállalati főmérnök– Kovács Loránd okl. bányamérnök, osztályvezető (Borsodi 
Szénbányák): A fejtések gépesítésében elért eredmények és a további feladatok. Bányászati és Kohászati Lapok - 
Bányászat, 1983 (116. évfolyam, 1-12. szám)1983-10-01 / 10. szám 
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lépést a bányák műszaki feltételei. Kezdetben a nagyobb kapacitású frontfejtések termelését a 
még fejletlen szállítóberendezések nem tudták elszállítani. A robbantásos jövesztéssel felsza-

baduló füstgázok elvezetésére nem volt megfelelő a szellőztetés. A széles homlokú fejtések 
bevezetése a homlokon jelentkező nyomásviszonyok változásával járt, sok helyen a mellékkő-
zetek fizikai jellemzőit sem ismerték eléggé, s 
ezért a hagyományos fabiztosítás egyre korszerűt-

lenebbé vált, megnehezítve a biztonságos főte–
kezelést. Nem kedvezett a zavartalan fejlődésnek 
a szakemberhiány és a jövesztési, rakodási, szállí-
tási kísérletekkel sem foglalkoztak a legtöbb bá-
nyában kielégítő mértékben. 

1950–1955 között a frontfejtési technológiák há-
rom telepben (I., III., IV.) sikeresen elterjedtek.  

A vékony telepi frontokban általában a telepalatti 

kézi réselés volt az uralkodó, amikor is a résanya-

got a felhagyott, lassan összenövő fejtési térségbe 
rakták. Két fogásmélység jövesztése után követ-

kezett a szállítószalag szerelése és a fapillérek 
átrakása.  

A vastagabb telepekben ékes betörő robbantást alkalmaztak, a fedüt omlasztották. Két–három 
fogásmélység termelése után szerelték át a homloki láncos vonszolót. A vastag telepi kísérle-

tek során sok problémát okozott a fejtést kísérő vágatok fenntartása és a szállítási üzemzavar-

ok. 

A széles homlokú fejtések elterjedését mutatja a táblázatban feltüntetett termelésmegoszlás. 

A termelési igények fokozódása sürgette a teljesítményt növelő fejtési technológiák, fejleszté-
sét, főként a jövesztési és rakodási munkák gépesítését. A jelentősebb gépi jövesztési és rako-

dási kísérletek a következők voltak: 

 GTK-3M réselőgéppel, Korfmann réselő-géppel, és 
Donbasz kombájnnal Haricabányán (Kondón) és 
Tervtárrón (Herbolyán), 

 Sachtyor és Gornyák kombájnnal Kondón és Sajó-
szentpéteren, 

 SZ-153 típusú rakodógéppel Felsőnyárádon, 

 Joy–Sullivan réselőgéppel Alberttelepen, 
 Szemán-féle réselőgéppel Ormosbányán, 
 saját gyártású (LTC) gyaluval Sajószentpéteren.11

 

 

Fémtámos és fémsüveges frontbiztosítás 

 

                                                 
11

 A sajószentpéteri kísérletekről egy külön fejezet szól. 
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E kísérletek számos tapasztalatot nyújtottak a további fejlesztésekhez: 

 a biztosítás a frontban a homlokra merőleges legyen, 

 a jövesztőgép mérete ne igényeljen nagy felületű munkateret, 
 a gépi jövesztés, valamint a homloki szállítóberendezés gyors áthelyezése kizárólag 

támmentes homlok esetén lehet eredményes, 

 a biztosítási és omlasztási munkaigény csökkentése elsőrendű fontosságú. 

A fejtések gépesítésében az első jelentős fordulat 1958-ban következett be, amikor az első, 
fémtámmal biztosított kísérleti frontfejtés előbb Rudolftelepen, majd Lyukóbányán beindult. A 

lyukóbányai eredmények különösen kedvezően alakultak. Az első sikerek után általánossá 
vált a frontfejtésekben a fémtámok alkalmazása, de az eltérő talpszilárdság, a homlokon je-

lentkező talp- és főtevíz miatt a kép igen változatosan alakult. 

 

Néhány gondolat ezek után a fémtámokról12
 is!

13
 

Az acéltámos biztosítás kérdésével hazánkban mintegy 30–40 esztendeje
14

 kezdtek a 

szénbányavállalatok szórványosan foglalkozni. A kísérletek különböző típusú acéltámokkal 
leginkább kamarafejtésekben folytak s mikor a szocializált szénbányászat felfigyelt a frontfej-

tésekben adott körülmények között nagyon gazdaságosan alkalmazható acéltámokra és fel-

mérte az országban található készletet, kiderült, hogy a kapitalista bányászat hagyatékaként 
10–15 féle, nagyrészt elavult típusú acéltám állt rendelkezésre. Ezekkel kezdődtek meg a kí-
sérletek annak a megállapítására, hogy milyen körülmények teszik lehetővé az acéltámok al-

kalmazását. 

Az acéltámok gazdaságos alkalmazására ott van lehetőség, ahol az acéltám „forgása‖ gyors, 

azaz ahol az acéltám beépítése, kiszerelése, és újból való beépítése között a lehető legrövidebb 
idő telik el. 

Ebből a szempontból tehát az alkalmazás súlyozott rendje a következő: 

 Frontfejtés 

A „24 óránként egy ciklus― szerint megszervezett fejtési fronton az acéltámok minden 
24 órában átszerelődnek, tehát a forgásuk gyors. A támforduló évente átlagban 250. 

 Kamrafejtés 

A kamrafejtésekben a kamra hosszától és haladási sebességétől függően 10–16 nap a 

támforduló, tehát évi átlagban 20–30, azaz kereken 10-szer lassúbb, mint frontfejtés-

ben 

                                                 
12

 Akkor kizárólag acéltámok, később alumínium is. 
13

 A fejezetrész Péczely Antal okl. bányamérnök: Korszerű biztosítás alkalmazása hazai szénbányászatunkban. 
(A szerző – mint a Magyarországról kiküldött delegáció tagja – hozzászólásként, előterjesztette Moszkvában, a 
Szovjetunió Szénipari Minisztériuma által 1956. április hó 20–30. között megrendezett szénbányászati ankéton.) 
elhangzott hozzászólása lapján készült. Bányászati Lapok, 1956 (89. évfolyam, 1-12. szám)1956-06-15 / 6. szám 
14

 1920-30-as évek. 
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 Elővájás, főleg fejtési vágatok 

A fejtési vágatokban 1–2 havonként kerülnek a tárnok átszerelésre, így a támforduló 
30–(10 nap, évi átlagban legfeljebb 10, tehát mintegy 25-ször lassúbb, mint a frontfej-

tésben. 
 

Nyilvánvaló, hogy az acéltámokat frontfejtésben kell használni, kamrafejtésben csak akkor, 

ha valamilyen oknál fogva a készleten lévő támokat frontfejtésben nem lehet alkalmazni. 

Ilyen szempontból folyt az I. ötéves terv idején15
 az acéltámos biztosítás alkalmazási lehető-

ségének vizsgálata. A különböző medencékben és széntelepekben lefolytatott üzemi kísérle-

tekkel azt vizsgálták, hogy frontfejtésben hol alkalmazható acéltám.  

Az eredmény a következő: 

 ahol geológiai és egyéb adottságok miatt frontfejtéssel művelni nem lehet, ott elesik az 

acéltámos frontbiztosítás lehetősége, 
 nem alkalmazható acéltám, ahol a geológiai adottságok egyelőre nem teszik lehetővé 

az acéltám alkalmazását, ha fronttal lehetséges is a művelés, ilyenek 

 meredekdőlés, 
 puha, képlékeny, duzzadó talp, 
 omlós, folyós főte. 

 részletesebb kísérletek folytak még puha talp esetén alátét alkalmazásával, omlós fedő 

esetén pedig az omladéknak a munkahelyre való benyomulása megakadályozására. 
 iszaptömedékeléses16

 fejtésmódoknál acéltám nem alkalmazható. 

Nagyobb arányú acéltámos frontfejtési kísérletezés 1952-ben indult meg a BEM
17

 központi 
irányításával és a különböző széntelepekben az év végén, 10 fronton, összesen 590 m front-

hosszon végeztek acéltámos biztosítást, leginkább kísérleti jelleggel. 

Az ötéves terv további éveiben hasonló mértékben folyt a kí-
sérletező kutató munka és megállapították, hogy nagyon kevés 
olyan üzemmel, illetve szénteleppel lehet számolni Magyaror-

szágon, ahol elsősorban frontfejtésben, de egyéb fejtésekben is 
acéltámot lehet alkalmazni. 

Az acéltámos biztosítást úgy kell tekinteni, mint a fabiztosítás-

tól merőben eltérő, nálunk új munkamódszer-prototípust. 

 

Ékzáras Gerlach tám18
 

                                                 
15

 1950-54 
16

 A lefejtett bányaüreget a nagymértékű omlás (esetleg ez a felszínig hatott) elkerülésére, sűrű iszappal töltik ki. 
A víz elszivárog, a szilárd visszamaradó anyag tölti az üregeket. 
17

 Bánya és Energiaügyi Minisztérium 
18

 A biztosítóerőt az ékzár súrlódási ellenállása határozza meg, az ék beütése után. Ha nagyobb terhelés éri, ak-

kor „megcsúszik”, azaz enged, konvergál a tám, magassága rövidül és ebben a helyzetben az ék további szorítá-
sával újra stabil állapotba kerül… A Gerlach támok 1250…2800 mm hosszban gyártódtak, több méretlépcsőben, 

teherbírásuk névlegesen 40…50 tonna volt. 
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Mint minden prototípussal, így az acéltámos biztosítással kapcsolatban is az üzemi bevezetést 
meg kell előznie két munkafázisnak:  

 kutatásnak, 

 kísérletezésnek.  

Először ki kell kutatni az alkalmazás területi lehetőségeit, a megfelelő támtípust, biztosítási 
módokat, hogy az alkalmazás módját és technológiáját egyedileg ki lehessen kísérletezni. 

Megállapították, hogy a Gerlach típusú acéltámok megfelelnek a hazai körülményeknek. A 
GHH, illetve SZGK–II túlságosan engedékeny.  

 

SZGK-II tám19
 

 

 

GHH-DR tám20 
 

Az I. ötéves terv idején a nagyrészt elavult rendszerű 
acéltámok felújítására a Szovjetunióból beszerzett dokumen-

táció alapján került legyártásra 5700 db SZGK–II rendszerű 
acéltám, amelyek azonban túlságosan „engedékenyek‖ voltak. 

Az első ötéves terv végén 8–10, rövidebb – hosszabb fronton végeztek acéltámos frontfejtés-

biztosítási kísérletet, mintegy 2500 db acéltám alkalmazásával. Az összes acéltám készlet 
8202 db volt. Ebből használatban 2997 db, tartalékban 2055 db, selejt 682 db és raktáron 
2468 db. A kísérletezések idején a használatban lévő acéltámoknál évi 25 %-os veszteséggel 
kellett számolni.21

 

A második ötéves tervben,22
 a Bányászati Kutató Intézet keretében fontos témaként tovább 

mentek a kísérletek azokban a telepekben, ahol az alkalmazási alapfeltételek megvoltak, de 

acéltámos kísérletezések még nem folytak. 

 

A gépi jövesztési kísérletek 

Az első gépi jövesztési kísérletek nem jártak sikerrel részben a kedvezőtlen kőzetvi-

szonyok, részben a nem megfelelő biztosítási mód miatt. A kísérletek eredményessége érdeké-
ben a Borsodi Szénbányászati Tröszt vezetősége a bányaművelési és műszaki fejlesztési szak-

embereket közös irányítás alá rendelte, vezetőjüknek pedig jó felkészültségű, nagy tapasztala-

                                                 
19

 Az SZGK-II támok szintén több méretre gyártódtak, teherbírásuk 35… 50 tonna volt. 
20

 Már 1923-27 között is gyártották. 1937, 1945, 1948, 1952 években áttervezései voltak.  Kilenc alaphosszban, 
630… 3150 mm biztosítási magasságtartományban, 40 tonna névleges teherbírással készültek.  
21

 A terhelés hatására tönkrement javíthatatlanul, vagy a bánya- és omlásveszély miatt nem lehetett „kirabolni” 
és újra használni, ott maradt. 
22

 1961-65 
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tokkal rendelkező, akadályt nem ismerő szakembert nevezett ki, aki az üzemek, aknák szak-

embereinek bevonásával kezdte újra a gépesített jövesztési kísérleteket. 

 Először kis fogásmélységű Löbbe-gyaluval indultak a kísérletek, majd a PL-2 és SWS-

4 típusú gyalukkal folytak tovább. Ezzel egyidőben lazító robbantást, gumihevederes, 
illetve láncszőnyeges torlasztást alkalmaztak a különböző telepekben. Kísérletek tör-

téntek saját tervezésű rakodógéppel is. 

A kísérletekből az alábbi következtetéseket von-hattuk le: 

 szeneink keménysége, szívóssága csak 5–50 mm hántolási vastagságot tesz lehe-

tővé az I., III. és a IV. telepben, tehát csak lazító robbantással lehet jöveszteni, 
 a gyalus jövesztés közben a laza fekübe vágnak, s emiatt romlik a szén minősége, 

 a II. és V. telepben a kovás beágyazások – eleve lehetetlenné teszik a gyalus jövesz-

tés alkalmazását. 

A felsorolt nehézségek azt bizonyították, hogy a jövesztés gépesítésének más útját kell keres-

nünk, de folytatni kell a fronthomloki nehéz fizikai munkát igénylő rakodás megkönnyítését 
is. Ehhez kísérleteket végeztek láncszőnyeges, 
bobinás, gumiszalagos, torlasztóekés, ikerdobos 

rakodógépekkel. A darabos szemhullás növelése 
érdekében kipróbálták a WLE 505 típusú réselő-
gépet is, de nem tudtak jelentősebb eredményeket 
elérni. 

 

Dobson típusú, keretes önjáró  
biztosítóberendezés 

 

Aztán majd 1965 márciusában helyezték üzembe 
az első maróhengeres jövesztőgépet. A jövesztési 
kísérletek eredményesek voltak, csak a szemhullás nem volt megfelelő, az értékesebb kocka-

szén aránya alig volt mérhető. A jövesztett szén szemhullásának növelése céljából saját terve-

zésű marótárcsával kísérleteztek eredményesen.  

 

A hidraulikus önjáró fejtésbiztosítással végzett kísérletek 

Az 1955–1965 között folytatott kísérletsorozat igazolta, hogy ugrásszerű fejtési telje-

sítménynövekedést csak a biztosítás gépesítésével lehet elérni. Az első gépesített biztosítás 
alkalmazására – kísérleti jelleggel – 1957–1960 között került sor egy HKV-1000 típusú, hazai 
gyártású berendezéssel. E gyermekcipős próbálkozás után –- a sikeres középdunántúli és 
oroszlányi kísérletek alapján – az Angliában kifejlesztett Dobson típusú keretes-

önjáróbiztosítást vezették be elsőként 1966-ban Tervtárón.
23

  

                                                 
23

 1965/66-ban voltam elsőéves bányászati szakközépiskolás Kazincbarcikán. A Központi Bányagépjavítóban 
találkoztam ezekkel a Dobson keretekkel és a hidraulikájukkal, amiket ott javítottak. 
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Az eredmények igen biztatóak voltak, amit jól szemléltet néhány jellemző mutató a táblázat-

ban. 

 

A termelés változása, a frontfejtési technológiák függvényében 

 

Így tehát hétféle önjáró szerkezettel biztosítottak frontfejtéseket, mégpedig  

 vékony telepben: 
 Dobson, 3 + 2 támrendszerű, kapcsolt keretes, 

 Schwarz–Wild, 2 támrendszerű, egy keretes, 

 M–87 E/II, 2 támrendszerű, egykeretes, 
 1MK–97, 2 támrendszerű, kapcsolt keretes, főte alatt lépő berendezéssé]; 

 vastag telepben: 

 Fletcher 150, illetve 175 típusú, három – támos, blokkos, 
 2 támos pajzsos, 

 2 MK–E, 2 támos biztosítással. 
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Dobson biztosítóberendezés24
 

 

Az üzemi kísérletek alapján a Dobson hidraulikus önjáró 
biztosítást kívánták általánosan alkalmazni a 2,1 méteres 
fejtési magasságig. Gépi biztosítási törekvéseik azonban 

nem sikerültek maradéktalanul. A kedvezőtlen kőzetvi-

szonyok, a fekü- és fedüvíz miatt több frontfejtés elsze-

rencsétlenedett (Albert, Lyukó, Szuhakálló II., Fekete-

völgy I. aknákban). Ezekben visszatértek az úgynevezett, 
közép-szintű technológiával üzemelő frontfejtésekhez 
(fémtámos biztosítás maróhengeres jövesztéssel). A 

Dobson-biztosítás gyakorlatilag csak két bányában bizo-

nyította létjogosultságát, ahol a bányaművelési viszo-

nyok megfeleltek a 

berendezés para-

métereinek (Tervtáró és Szeles akna). 

 

Schwarz-Wild keret 

 

 Megkezdték a vékony telepek fejtési technológiájának a 

korszerűsítését is. 1968-ban a II. telepben a Schwarz-

Wild önjáró biztosítással végzett kísérletek eredményte-

lenek voltak. E biztosítóberendezés eredetileg gyalus 

jövesztéshez készült, süvegvége 550 mm távolságra maradt el a szénhomloktól. A kísérleti 

frontban a jövesztést maróhenger végezte, ami további 
700 mm széles biztosítatlan főtesávot eredményezett a 
jövesztés környezetében. A kis szilárdságú homokos 

főte, valamint a nagy biztosítatlan felület miatt rendsze-

ressé váltak az omlások. Elkerülésükre a homlok és az 
egységek között, a homlok mentén, ideiglenes fabiztosí-
tást alkalmaztak. A kipróbált maró hengerek (KWB-2, 

KSV-33E, KB-125Z) közül a KB-125Z felelt meg legjob-

ban, radiális késekkel. A széntelepben elhelyezkedő ko-

vabeágyazások robbantást is szükségessé tettek. 

 

3 támos Fletcher keret 
 

A II. telepi sikertelen kísérlet után a Schwarz- Wild típu-

sú önjáró biztosítást az I. telepre építették be, ahol éves átlagban 6 m/nap fölötti kitűnő front-

sebességet értek el. 

                                                 
24

 Németh László: Bányabiztosítás 
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1968-ban újabb önjáró biztosítóberendezést, a Fletcher 150 típusú blokkos rendszerű gépi 
biztosítást használták Rudolf IV. ak-

nán, amely a kezdeti problémák után 
jól bevált. Vizes talp esetén az egység 
azonban megsüllyedt, vagy megdőlt, 
ugyanúgy, mint a hasonló viszonyok 
között üzemelő Dobson biztosítószer-

kezetnél.  

 

Ursitz-féle pajzs 

 

1969-ben az ózdi medencében az első Dobson-biztosítás bevezetésekor szintén hasonló nehé-
zségekkel kellet megküzdeni. 

 

MK-97 biztosítás, Edelény25
 

 

 

 

 

 

Már egészen korán hazai kísérletek, gyártások, 
sőt üzemi alkalmazások is voltak a teljesen zárt, 
fejtésbiztosításra, a pajzsokra! Mindez a 

Mátravidéki Szénbányák, Petőfibánya üzeménél történt az úgynevezett Ursitz-féle26
 pajzsok-

kal, az 1950-es évek végén!  

 

 

Vágatok biztosítása 

Néhány gondolat a vágatok biztosításáról is. 

                                                 
25

 Rónaföldi archív 
26

 Ursitz József (Etes, 1911 – Petőfibánya, 2010) Kossuth-díjas bányamérnök, kiváló feltaláló, a Mátraaljai 
Szénbánya Vállalat osztályvezetője, főmérnöke. 1927-ben a salgótarjáni kőszénbányában inasként, majd 
lóvezetőként dolgozott. 1929-től csatlós, majd csillés, 1933-tól segédvájár. Később Pernyepusztán (Petőfibá-
nyán) lett csapatvezető vájár. 1945 után munka mellett tanult, szakérettségit tett, majd a szakszervezeti iskola 
után elvégezte a Közgazdasági Egyetemet, majd az Állami Műszaki Főiskolát. A mérnöki diploma megszerzése 
után Pécsre került, ahol a megyei pártbizottság ipari osztályán dolgozott, majd Komlón lett bányaigazgató. 
Részt vett a sztahanovista mozgalomban. Kiemelték, az 1950-es években a Szovjetunióba és más szocialista 
országokba küldték tanulmányútra. 1954-től a Mátraaljai Szénbánya Vállalat osztályvezetője, fejlesztőmérnöke, 

végül főmérnöke lett. 1959-ben frontfejtések biztosítására alkalmas hidraulikus páncélpajzsot tervezett, amiért 
1962-ben Kossuth-díjjal jutalmazták. 
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Korábban általánosnak volt tekinthető a fából készült vágatbiztosítás. A korábbi fejezetekben 
írtuk, hogy a bányafa mindig aránytalanul eldrágította a széntermelést, főleg akkor, amikor 

már ezt is szinte kizárólagosan külföldről lehetett beszerezni. 

Vessünk egy pillantást a bányafa felhasználás helyzetére, mint olyan biztosítási anyagra, 

amely a legáltalánosabban elterjedt volt. Az 1950-es években Európának az átlagos bányafa-

fogyasztás 0,22 m
3
/10 tonna volt és ebben Magyarország fogyasztása 0,34 m3

/10 tonna, Len-

gyelország 0,20 m
3
/10 tonna, Csehszlovákia 0,250 m

3
/10 tonna, Németország 0,250 m

3
/10 

tonna. Csupán Franciaország és Belgium fajlagos fafogyasztása haladta meg a mienket. Ezzel 

szemben az Egyesült Államok fafogyasztása mindössze 0,075 m3
/10 tonna. 

Itt is át kellet állni főleg az acélból készült szerkezetekre! 

Hazánkban a csúszógyűrűs acélbiztosítás első kísérletei még a második világháború előtt 
megindultak Baross-aknán, illetve Lyukóbányán27

 és Dorogon. Ezeket a biztosítási gyűrűket 
külföldről hozták be.  

A különféle idomacélból készített biztosítási szerkezetek alkalmazása a magyar szénbányá-
szatban évtizedek óta folyt, bár szórványosan, leginkább csak a vas- és acélgyárak érdekköré-
be tartozó célbányákban. Biztosítási szerkezetek készültek „I‖ vagy „U‖- gerendákból, de 
akár vasúti sínekből is. Előbbiek inkább hajlított íves kivitelben, utóbbiak többnyire egyenes 
vonalú elemekből különféle kapcsolással. 

Az acél vágatbiztosítási mód adott körülmények között jobb és előnyösebb a fabiztosításnál, 
de korábban hazánkban nem terjedhetett el az acélanyag-igényessége miatt.  

Az acélanyagot, acélszegény országokban elő-
nyösebben kell bányabiztosítás céljaira felhasz-

nálni, akár engedékeny, csúszógyűrűs (ТВ) bizto-

sítás, akár Moll rendszerű csuklós biztosítás 

alakjában. 

 

Régi, magyar szerkezet 
 

1945 után történt meg a TH-típusú28
 csúszógyű-

rűk hazai gyártása és a főtevékenység kezdetben, 
majd az 1. ötéves terv első éveiben is, a gyártás 
kiszélesítésére, a biztosítási rendszer ismertetésére, meghonosítására és szélesebb körű al-

                                                 
27

 Az 1990-es évek elején az országos, bányászati biztosítás fejlesztésére létrehozott, munkacsoport tagja voltam, 

amely a diósgyőri gyártású, új, korszerű, nagyteherbírású, magas anyagminőségű szerkezeteket tervezte, gyártot-

ta és tesztelte. E csoportban a hazai bányavállalatok számos kiváló szakembere ugyanúgy benne volt, mint a 
kohászat szakértő-szakember gárdája. Sajnálatos módon a hazai bányászat felszámolása sokkal hamarabb elkez-

dődött, mint, ahogy e munkát be lehetett volna fejezni. Ennek ellenére ma is úgy ítélem meg, hogy a munka és a 
fejlesztett termék kimondottan sikeres lett, csak nem maradt idő a benne rejlő lehetőségek kihasználására. Mind 
a bányászat, mind a kohászat rövidesen teljesen leépült… A munka előtt számos tanulmányt készítettem magam 
is. Ekkor láttam és vizsgáltam meg Lyukóbányán azt a függőlegesakna környéki vágatszakaszt, amely speciális 

„U” profilú acélszerkezettel volt biztosítva és még a beépítés után 60 évvel is kiváló állapotban volt! Nem volt 
véletlen a Baross-aknai és a Lyukóbányai alkalmazás! Ezek a diósgyőri MÁVAG (kohászat) célbányái voltak. 
28

 TH  →  Heinrich Toussaint – Egmont Heintzmann, a feltalálók. 
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kalmazására irányult a Lyukó-i alkalmazás szorgalmazásán kívül.  

 

 

Korai magyar „harang-profil”29
 

 

Az üzemi kísérletezésekkel párosult ismertető tevékeny-

séggel elérték, hogy az üzemek megismerték ennek a 
vágatbiztosítási rendszernek a gazdasági előnyeit és év-

ről évre fokozódó mennyiségű TH csúszógyűrűs szerke-

zetet alkalmaztak, különösen a talpduzzadásos vágatok biztosítására. 1952 év végén 8000 
méter vágat volt TH csúszógyűrűvel biztosítva. Ez a szám 1954 év végére 26 828 m-re emel-

kedett. Az 1955 évi szakmai tervben a trösztök már 42 588 m TH csúszógyűrűs vágatbiztosí-
tást terveztek. 

 

TH „harang-profil”  

kapcsolása30
 

 

 

Háromíves, nyitott szerke-

zet 

 

 

 

Négyíves, zárt szerkezet 

 

 

 

 

 

 

 

Négyíves, zárt szerkezet 
 

 

 

                                                 
29

 16, 21, 25 kg/méter fajlagos tömegű volt. 
30

 Kengyeles „P” csavaros, valamint kengyeles „U” csavaros kapcsolószerkezet 



Sajószentpéter szénbányászata 26. 1945 utáni fejlődő bányászati technológiák 

16 

 

 

Vágathajtás, biztosítószerkezet 
beépítése, Putnok Bánya31

 

 

 

1954-ben a hazai gyártás 

nem tudott lépést tartani 
a szénbányászat igényei-

vel és a bányák az 1954-

re tervezett 24 343 db 

gyűrű helyett csak 16 910 db TH gyűrűt kaptak, 
azt sem egyenletes negyedévi elosztásban. 

Ezzel szemben 1955-ben a trösztök megrendelésé-
re legyártott és leszállított gyűrűk egy részét azért nem építették be, mert nem gondoskodtak 
beépítési költségkeretről. 

Az évek folyamán szerzett üzemi tapasztalatok azt mutatják, hogy az 1949-ben, eredetileg 

lyukóbányai viszonyokra megtervezett TH- gyűrűk nem válnak be a lyukóinál súlyosabb geo-

lógiai feltételek esetén. Ezért áttérés történt egy fejlettebb úgynevezett „harangprofilú― csú-
szógyűrűs biztosítás gyártására. 

A harangprofilú gyűrűk előnye, hogy a külső és belső szegmensek részére ugyanazt a profilt 
kell használni. Viszont a szegmensek összeszorítása körülményesebb. 

Nem acélszerkezetű vágatbiztosító anyagokkal 1945 előtt is foglalkoztak. 

Vasbetontámos biztosítás egyes bányaüzemeknél – Sajókaza, Sajószentpéter, Királd, Putnok – 

mind a MÁK Rt, illetve a Borsodi Szénbányák Rt bányai voltak. Az egységes koncepció híján 
ez a biztosítási mód nem terjedhetett el és üzemenként saját biztosítási típusok alakultak ki. 
Meg kell jegyezni, hogy az előregyártott vasbeton elemes biztosítás merev formái csak nyo-

másmentes vágatokban voltak használhatók, itt csak a vágatkörüli lazulási magok terhelésével 
kell számolni. 

Az I. ötéves terv második évében megtervezett egységes típusú vasbeton biztosításból 1952-

ben legyártottak 20000 biztosítási szerkezetet és beépítettek kb. 2500-at. A régi fajta keretek-

kel együtt 1952 év végén 4679 m, 1953 év végén 6371 m és 1954 év végén 7204 m vágat volt 
előregyártott vasbeton elemekkel biztosítva. A fejlődés tehát 1952-től 1954-ig 173 %. 

1954-ben új típusú, úgynevezett cső alakú üreges vasbeton támot terveztek meg, 1956-ban 

üzemi kísérletre legyártották a kísérleti példányokat Az üreges vasbeton tám egyik lényeges 

előnye, hogy engedékennyé tehető, tehát az alkalmazási területe kiterjedtebb, mert nyomásos 
vágatokban is használható. 

Az elővájások, vágathajtások gépesítése is megkerülhetetlen volt! 

                                                 
31

 Rónaföldi archív 
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A keskenyhomlokú vágathajtás alapvető gépei az „F‖-típusú vágathajtógépek lettek, melynek 

első példányait, Ajtay Zoltán Szilárd József és Koszorús István találmánya alapján építették 
meg. Az első ilyen gépeket a kispesti Hofherr-Schrantz traktorgyár készítette el. 

Az irányítható marófejével kifejtett kőzetet képes volt géprészével felrakodni (harácsoló csil-
lag, vagy karok és az eke), ezt hátrafelé továbbította a hozzátartozó szállítószalaggal. A gép-

család az F-4, F-5, majd F-6, F-7 és végül az 
F-8 típussal fejezte be pályafutását a hazai bá-
nyászattal együtt. 

 

F-4 vágathajtógép32
 

 

 

 

 

 

F-4 vágathajtógép, Oroszlány, 
Majk, XX. akna

33
 

 

 

 

 

 

F-5 vágathajtógépek legyártva, 
Duclos Bányagépgyár, 1953 34

 

 

Mindezekkel párhuzamosan az egyéb bányá-
szati szakágak is folyamatosan fejlődtek, így 
a villamosság, a hírközlés, az ellenőrző 
rendszerek, szénosztályozás, a bányabeli rakodás, szállítás, a külszíni műhelyek, kötélpá-
lyák…                                                                                                                                                                                                                       

                                                 
32

 Dr. Stieber József: A kispesti Hofherr-Schrantz traktorgyár „idegen tollai” – 1951.Oroszlányi Bányászati Mú-
zeum  
33

 Dr. Stieber József: A kispesti Hofherr-Schrantz traktorgyár „idegen tollai” – 1951. 
34

 Dr. Stieber József: A kispesti Hofherr-Schrantz traktorgyár „idegen tollai” – 1951. 
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 „ Az egész élet egy kísérlet.”1
 

 

Néhány gondolat a borsodi medencére jellemző technológiai fejlesztések és gépesíté-
sekkel kapcsolatosan, hogy a folyamat valamilyen szinten, nyomon követhető legyen. 

Mielőtt bárki azt hinné, hogy mindez csak 1945 után indult, téved!  

Az előző évtizedekkel foglakozó fejezetekben már rámutattunk sokféle gépesítésre, ott ezek 

megtalálhatók. A bányászati munka hatékonyságának növelése, megkönnyítése mindig szem-

pont volt! 

Az államosításról szóló törvény 1946. június 26-án lépett életbe. A MÁSZ Rt. október 
1-én alakult meg. Borsodban a 40 bányából már 1946-ban 11-et, 1948-ig további 4-et meg-

szüntettek, azonban a belépő bányák miatt a statisztika 1950-ben 27 termelőegységet tartott 
nyilván.  

E koncentráció végrehajtásának időszaka alatt a gazdaságtalanul termelő kisebb bányák tehát 
felszámol alá kerültek, a gazdaságosabb és megfelelő szénvagyonnal rendelkező bányákban 

szénagyonpótló mezőbővítést történtek. A felszabaduló létszám átcsoportosításával áthidalha-

tó vált részben a hosszabb élettartamú bányák létszámhiánya.
2
 Erre majd aztán a politika is 

„rátesz”, mert hoz munkaerőt szép szóval, illetve kényszerrel. Az ’50-es évek rab-

bányászairól és „munkaszolgálatos katonáiról” majd később! 

Bár a gépesítésre rendelkezése álló fejlesztési alap nem mindig tette lehetővé az elhasznált és 
korszerűtlenné vált berendezések teljes körű cseréjét, mégis meg lehetett kezdeni a korszerű 
fejtési technológiák kialakítását. 

Mielőtt az 1945 utáni fokozott szénigények miatt a fejlesztések és gépesítések lázas 
ütemben beindultak egyértelmű volt az a felismerés is – ami szintén nem új –, hogy a vékony-

telepekben fokozott emberi igénybevételek vannak, amik károsan hatnak a teljesítményekre, de 

magára a bányászra is! 

Folyamatosan folytak ilyen jellegű kutatások, amikről azonban az első hiteles beszámolót 
csak az 1960-as években adták közre. Mivel ebben a sajószentpéteri bányák bőven benne 
vannak, adunk néhány szemelvényt, a tájékoztatás céljából. Pontosan Sajószentpéter II. akna 

az a mérési hely, ami kirívóan magas emberi energiafelhasználást mutat! 

A borsodi medencére vonatkozó általános bányászati, bányagépesítési fejlesztéseket az előző 
fejezetben bemutattuk. Természetesen ez is csak egy vázlat volt, mert számtalan egyéb dolog 
is történt ezekben az években. 

Nézzük ezek után a sajószentpéteri szénbányászatban zajló jelentős bányászati kísérleteket!  

                                                 
1
 Ralph Waldo Emerson 

2
 Jesse Árpád okl. bányamérnök, vállalati főmérnök, – Kovács Loránd okl. bányamérnök, osztályvezető (Borsodi 

Szénbányák): A fejtések gépesítésében elért eredmények és a további feladatok. Bányászati és Kohászati Lapok - 
Bányászat, 1983 (116. évfolyam, 1-12. szám)1983-10-01 / 10. szám 
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Az 1940-es évek legvégén a frontfejtésekre vonatkozó és az ezekhez kapcsolódó gépesítési 
kísérletek színhelyei lettek az ekkori sajószentpéteri szénbányák, ide értve az ehhez csatolt 
Kondó – Harica környékiek is. 

A borsodi szénbányászat jellemző bányaművelési, bányagépesítési, bányagép alkalmazási 
kísérletei egyidőben a Sajó jobb part bányászatára koncentrálódtak. 

Az 1948. évi sajószentpéteri első frontfejtési kísérletek bizonyították, hogy a II. telep jövesz-

tése – rendkívül kemény, szilikátosodott szénszerkezet miatt – gépi úton csak újszerű megol-

dásokkal lehetséges. Ugyanakkor a vastag pados magas fedő olyan másodlagos kőzetmozgás-

sal, kőzetfeszültség-növekedéssel járt együtt általában 1800 – 2200 négyzetméter nyitott bá-
nyatérség elérése után, amely oldódása bányarengésszerű kőzetomlásokat okozott.  

Ezért az itt bevált bányaművelési, gépesítési megoldásokat más helyen könnyebben alkalmaz-

hatónak ítélték. 

A termelési igények fokozódása sürgette a teljesítményt növelő fejtési technológiák, fejleszté-
sét, főként a jövesztési és rakodási munkák gépesítését. A jelentősebb gépi jövesztési és rako-

dási kísérletek a következők voltak: 

 GTK-3M réselőgéppel, Korfmann réselőgéppel, és Donbasz kombájnnal Haricabá-

nyán (Kondón) és Tervtárrón (Herbolyán), 
 Sachtyor és Gornyák kombájnnal Kondón és Sajószentpéteren, 
 SZ-153 típusú rakodógéppel Felsőnyárádon, 

 Joy–Sullivan réselőgéppel Alberttelepen, 
 Szemán-féle réselőgéppel Ormosbányán, 
 hazai tervezésű és gyártású, majd német Löbbe gyaluval Kondón és Sajószentpéteren. 

 

A kísérletek összevisszaságáról egy későbbi cikk adott valami képet. 

 

„ … A megvásárolt minta-réselőgépek felsőbb rendelkezésre az alábbi bányákhoz ke-

rültek elszállításra:  

MV–60 típusú szovjet réselőgép: Petőfi-bányára,  

KMP–1 típusú szovjet réselőgép: Nagybátony, Kossuth-táróra, 

GTK–3M típusú szovjet réselőgép: Petőfi- bányára, 

CLE–5 típusú angol réselőgép: Ormospusztára,  

5–В típusú angol réselőgép: Ormospusztára. 

A fölsorolt gépek a KMP–1 kivételével nem a fenti üzemhelyeken kerültek kikísérletezés alá. 
Legelőször a KMP–1 típusú réselőgép üzembeállítása történt meg Kossuth-tárón 1949. októ-
ber hó végén Pothornik József, a Bányász Szakszervezet elnökének személyes közreműködésé-
vel és irányításával. Ezt követileg a CLE–5, és az 5–В réselőgépek üzembe helyezésére került 
sor 1949. november végén a felsőnyárádi üzemnél a külföldi cég kiküldött technikusának je-

lenlétében. 
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Ezután kb. egy hónappal a GTK–3M réselőgépet helyezték üzembe Harica bányán Pothornyik 

szakszervezeti elnök jelenlétében. Utoljára került sor a MV–60 típusú réselőgép kísérletére 
Farkaslyukon 1950. májusában. Utóbbi gép kísérleteinek megkezdése azért tolódott el, mert a 
gép réselő-körmeit Petőfibányáról a Kossuth-táróhoz vitték át és azt tartalékkések hiányában 
üzembe helyezni nem lehetett. 

A réselőgépekkel kisebb-nagyobb megszakítások mellett, amelyek a réselőkörmök hiányából, 
a gépek szükségszerű javításából, a megfelelő üzemhelyek kiválasztásából, valamint a 
széleshomlokú munkahelyek késedelmes előkészítéséből adódtak, típus szerint az alábbi he-

lyeken folytak le kísérletek 1950-ben: 

MV–60 Farkaslyukon, Somsályon és néhány napon keresztül Berentén; 

KMP–1 Kossuth-tárón (Kondó) és Dudaron;
3
 

GTK–3M Harica bányán, 

CLE–5 Felsőnyárádon, Baross-aknán, Pálinkás- és Finkey-tárón, Kisgyónban,4 Duda-

ron; 

5–В Felsőnyárádon, Alberttelepen és a pálhegyi5
 bányánál. 

A kísérleteket a Bányaberuházó Vállalat Kísérleti Főosztálya végezte. A Főosztály kis létszá-
mú műszaki személyzete az egy időben több helyen folyamatba tett kísérleteket csak időszako-

san irányíthatta és végezhette… 

A gépekkel a kísérleteket legtöbbször olyan üzemnél kellett lefolytatni, amelyeknél a frontfej-

tés még teljesen új jellegű volt, vagy közvetlenül a gépi réselés előtt vezettetett be. Emiatt a 
réselőgép kísérleteik bevezetése előtt lépten-nyomon nehézségekkel kellett megküzdeni. Az 
üzemek villamos berendezése általában a régebbi művelési rendszereknek megfelelő szükség-

letekhez igazodott s így az üzemek nem rendelkeztek olyan energia-tartalékokkal, amelyek az 
elég nagy indítási lökésekkel járó többletterhelést igénylő réselőgépek azonnali alkalmazását 
lehetővé tették volna. Az import réselőgépek mind 380 V feszültségű motorokkal vannak fel-

szerelve és ezen gépeknek más 550 V üzemfeszültséggel bíró – általában a Dunán-túlon – 

bányáknál való üzemeltetése csak kellő áttételű trafó beszerzésével, vagy kölcsönzésével vált 
lehetővé. Emellett kábelek, kapcsolók, munkahelyi szállítóberendezések kérdése is megnehezí-
tette a réselőgépék mielőbbi üzembehelyezését, a munkahely megfelelő előkészítése és kialakí-
tása mellett. 

A fizikai, de több esetben a műszaki dolgozók részéről bizonyos ellenszenvet kellett tapasztal-

nunk az újításként bevezetett munkahelyi gépesítéssel szemben. A frontfejtéseknél még gyakor-

latlan egyénekkel kellett a tömeges termelést célzó széleshomlokú munkahelyeket és azok lé-
nyegét tudatosítani és őket ezen fejtési mód megkívánt munkájára bevezetni és beszervezni. 
Amikor már e téren bizonyos eredmény volt észlelhető, lehetett csak a gépi réselés lényegét és 
a munkamódszer fázisait megismertetni a dolgozókkal. Annyit sikerült elérni, hogy a dolgozók 
                                                 
3
 Dudar , Dunántúli település a Zirci járásban (Bakony kelet) 

4
 Kisgyón–Balinka szénterület, Dunántúl. 

5
 A II. világháború után mélyítették a Pálhegy I. aknát, működött 1948 -1959 között. A Pálhegy II. akna 1951 

1959 között adta szenet, a Pálhegy III. akna pedig 1956 1959 között működött Nógrádba. Szomszéd András: 
"Szerencse fel, szerencse le"...Mizserfa 
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nagyobb része a gépi munka előnyeit a gyakorlatban megismerve, bizonyos idő múlva szíve-

sen és örömmel vette a réselőgépnek a munkahelyen való alkalmazását. A réselőgépek a leg-

nagyobb fizikai erőt igénylő munkától mentesítették a dolgozókat és emellett nagyobb telje-

sítmény elérése révén a napi keresetük emelkedését is eredményezte. Mint a munkavállaló, 
mint a munkaadó szempontjából nem hagyhatók figyelmen kívül azok a körülmények sem, 

hogy a réselőgépek alkalmazása révén a robbantószer felhasználásában elég számottevő meg-

takarítás mutatkozik, amellyel szemben áll a réselőgépek üzeméhez szükséges áramfelhaszná-
lás többlet-értéke…”6

 

 

Réselőgépes kísérletek 

 A réselőgépek bizonyos fajtáit már a MÁK Rt és a Borsodi Szénbányák Rt is elkezdte 

alkalmazni évtizedekkel ezelőtt, az 1900-as évek legelején. Erről az előző fejezetekben be-

számoltunk. 

A korszerűsítési kísérleteket most olyan csoportos kamrafejtésekkel kezdték, ahol a szállítás 
és a réselés gépesítését kívánták megoldani. Egy munkacsoport egyetlen gépcsoporttal volt 
ellátva. A kísérletek zöme Kondón a Harica-aknában folyt 1949-1953 között, GTK-3M, 

Korfmann réselőgépekkel, rázócsúszdák és kis teljesítményű láncos vonszolók alkalmazásá-
val. 

 

GTK-3M réselőgép 

 

A GTK-3M réselőgép réselőkarja a gép testéhez viszonyítva vízszintes síkban 180°-os szög 
alatt forgatható el. Réselés alatt a szénbe való vezetése után a gép hossztengelyéhez viszo-

nyítva 90°-os szög alatt rögzítik a kart. 

A nehéz réselőgépek motorból (1), kapcsoló (2). láncmeghajtó szerkezetből (3) és réselőkar-

ból (4) állnak. A réselőgépeket közvetlen, vagy távkapcsolású motorokkal gyártják. A kísérle-

ti réselőgép típusok mind láncosak. 2478/720/305/370 mm méret, 2000 mm réselőkar, 25 kW 
csúcs és 16 kW tartós teljesítmény, 0,58 m/perc sebesség réseléskor, 6,6 m/perc üresjáratban, 
1,83 m/perc réselő-láncsebesség. 

 

„ GTK–3M típusú szovjet réselőgép-kísérletek a haricabányai frontfejtésben. 

                                                 
6
 Tihanyi Kamill okl. bányamérnök: Gépi réseléseknél szerzett tapasztalatok. Bányászati Lapok, 1952 (85. évfo-

lyam, 1-12. szám)1952-02-15 / 2. szám 
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A haricai bányaüzemnél frontfejtési kísérletek a II. telepben 1949. december közepén 
indultak meg mezőbe haladó frontban. Ugyanitt nyert először alkalmazást a réselőgép. Ezen 

frontot december 30-án fellépett első nagy nyomási hullám miatt leszerelték és a további kí-
sérleteket az újonnan előkészített frontfejtésben folytatták. Ez a front kb. 1 hónapig teljesen 
zavartalanul működött és a réselőgéppel, több alkalommal sikerült a 60 m hosszú homlokot 
folyamatosan végig réselni. Január végén azonban a magasabb főte nyomásának első jelei 
kezdtek megmutatkozni, ugyanakkor pedig a szénben elkovásodott réteg lépett fel, amelyben a 
gépi-réselés eredményei igen kedvezőtlenné váltak. A gép valószínűleg a túlterhelés következ-

tében erősen melegedett és utasításra revízió alá vonták. A revízió alatt a front kézi-réseléssel 
haladt tovább, egyre erősebben küzdve a periodikus főtenyomás káros hatásával. Február 20-

a táján a gép kijavítva újra üzembe helyeztetett, de az igen erősen fellépett nyomás miatt csak 
1 hétig dolgozott ezen a munkahelyen. A gépet áttették az eddig kézi réseléssel művelt másik 

frontba. Itt a réselési kísérletek több-kevesebb sikerrel tovább folytatódtak egészen április 25-

ig, amikor a gépet újra egy következő frontba tették át. Ezen a helyen a réselőgép május 4-ig 

működött, állandóan küzdve a periodikus nyomásokkal és annak következményeivel, amikor a 
Bányarendészeti felügyelőség a frontfejtést a kedvezőtlen viszonyok miatt Haricabányán be-

szüntette. A frontfejtés beszüntetése óta a vállalat által elrendelt 16,– m széles pásztafejtésnél 
(kamara-fejtés) alkalmazta az üzem a réselőgépet a gyakorlati tapasztalatok szerint elég ked-

vező eredménnyel. 

A front szántelepének vastagsága átlagosan 1,3 m-re tehető. A szén általában homogén, be-

ágyazásmentes. Szerkezete helyenként erősen fás felépítésű, másik helyen pedig elkovásodott. 

A fásszerkezetű rétegekben a réselés körülményes volt, mert ez a réteg szívósságánál fogva, 

mintegy rugalmasan kitolni igyekezett a gépet. Ezekben a rétegekben a kések is jóval hama-

rább koptak el, mint a rendes szerkezetű szénben. A géphez csak 1 készlet vídia-lapos kés állt 
rendelkezésre, amelyek a huzamosabb használat mellett már erősen elkoptak. Azok pótlására 
Dorogon triamantos kivitelben

7
 gyártattunk le késeket. Ezenkívül az üzem az angol kések min-

tájára szerszám-acélból8
 is készített késeket, amelyek a helyi viszonyoknak az eddigiek szerint 

jól megfelelték. 

A széntelep feküje kemény márga, amely gépvontatás szempontjából semmi nehézséget nem 
okozott, de merevségénél fogva a hasznos nyomás kifejtésére nem volt megfelelő. 

A széntelep fedűjét 0,40 – 1 m vastag kemény, csigás, helyenként egészen köves lejáró márga-

réteg alkotja, amely után 2–3 m vastag egynemű, összeálló márgaréteg következik, elvétve 

homokos beágyazásokkal. A lejáró fedőréteg az omlasztásnál rendszeresen jött le, míg a ma-

                                                 
7
 Triamant, egyféle „keményfém” fabtázianév. A „keményfém” a legkeményebb és leginkább kopásálló fémek 

egyike. Ellenálló a fizikai igénybevételekkel, a behatásokkal, a deformációval, a magas hőmérséklettel, a korró-
zióval, a kopással, valamint a magas nyomással szemben, és a legkeményebb anyagok megmunkálására használ-

ják. A keményfémek főleg az alábbiakból állhatnak: volfrám-karbid (WC) – amely 70–97 % közötti arányával a 
kemény fázist alkotja, kobalt (Co) – amely 3–27 % közötti arányban kötőanyagként szolgál, valamint kis meny-

nyiségben különböző karbidok: titán-karbid (TiC), tantál-karbid (TaC) vagy nióbium-karbid (NbC). Az alkalma-

zástól függően (gépipari fém-megmunkálás, bányászat…) számtalan változatát fejlesztették ki. 
8
 A szerszámacélok ötvözetlen vagy ötvözött nemesacélok, mindig csillapítottak, szilíciumtartalmuk 0,15-0,35 

%, kén- és foszfortartalmuk kisebb 0,025 %- nál. Az alkalmazási helyhez fejlesztették ezeket (hidegalakító, 

kivágó szerszámok, ollók, idomszerek, melegalakító anyagok, gyorsacélok amelyek olyan erősen ötvözött szer-

számacélok, amely összetételénél fogva nagy sebességgel forgácsoló szerszámok gyártására alkalmasak...) 



Sajószentpéter szénbányászata 27. Sajószentpéter fejlődő technológiái 

7 

gasabb márgaréteg leomlása általában még provokációs lövésekkel9
 sem sikerült. További 

fedűkőzetsor 30–40 m vastag, egészen merev, összeálló márgaréteg, amely a front nagyobb 

előhaladása után beomlott 2–3 m vastag márgaréteg leválása után sem szakadt meg. Ez a 
magyarázata annak, hogy a mezőbe való haladásnál az egyik frontban sem volt érezhető a 
káros nyomás, s így joggal nézett az üzem biztató eredmények elé. Amikor azonban a front 

által kifejtett üreg a gyakorlat szerint kb. 2000 m2
 nyitott területet elérte, a felső kemény és 

vastag márgaréteg önsúlyánál fogva megtört és leszakadása robbanásszerű tünetek között 
periodikusán következett be. Ilyenkor a biztosítás is veszélyeztetve volt, mert a kalitkák mélyen 
a talpba nyomódtak, a támfák nagy része eltört és a főte a homloknál végigrepedt. Ezek elle-

nére a front nem ment össze és többszöri át ácsolás, új és sűrített kalitkák beépítése után az 
elsőrendű nyomási jelenségek megszűntek ugyan, de az utána következő utó periodikus nyo-

mások miatt a front-munkahelyet le kellett szerelni. Új munkahely előkészítése után abból az 
elgondolásból kiindulva, hogy miután a magas fedű-márga már megtört, megfelelő előhala-

dási sebesség mellett sikerül a káros nyomást a munkahely mögé terelni és a hasznos nyomást 
a munkahelyre koncentrálni. Gyorsított munkával sikerült is, a frontnál 1,6–2 m napi előha-

ladást biztosítani, de emellett sem szűntek meg a nyomás-jelenségek káros megnyilvánulásai. 
A fedűnek a homlok melletti végigrepedése az előhaladás sebességétől függetlenül ezután is 
állandósult és így függetlenül az előhaladás sebességétől, nem sikerült elérni azt, hogy a re-

pedés a kalitkák mögé kerüljön. Ez a körülmény a réselés szempontjából is igen hátrányos 
volt, ugyanis a réselőgép számára a homlok mellett 90–100 cm széles térség szükséges. Ami-

kor a homloknál a fedő megrepedt, a gép számára szolgáló térség biztosítás nélkül volt, a 
dolgozókat és a gépet egy esetleges hirtelen fellépő nyomás a legsúlyosabban fenyegette vol-

na. Kísérletek történtek úgy is, hogy a homlokot végigácsolták és a gép előtt, annak előhala-

dása közben a támfákat kiszedték, utána pedig visszaállították. Ezt a módszert sem lehetett 

sikerrel megvalósítani, mert a homloknál a beépített támfák a főte leülése következtében igen 
rövid időn belül annyira beszorultak, hogy a gép elől való kiszedésük hosszadalmassága miatt 
a réselés vontatottá vált, ami viszont a front megkívánt minimális elhaladási sebességének 
további mérséklését idézte elő.  

Ezek után újabb olyan kísérletek is történtek, hogy a réselőgép számára szolgáló térségben a 
réselőgép magasságának megfelelően a szenet kiszedték és a széntelep felső részét pedig bolt-
ívszerűen meghagyták. Néhány sikeres nap után a periodikus nyomáshullám felléptekor a 
fenthagyott szén vált el a főiétől és tette rendkívül veszélyessé a munkát. Ugyanezen nyomási 
hullámok akadályozták meg azt is, hogy a homlokra merőlegesen és a szénfal gyám-lyukába 
fektetett főtefák védelmében történjék a réselés, mert ilyenkor a nyomás a gyámlyuk alatti 
szenet meglazítva, a süvegfa felfekvését megszüntette. A káros nyomás állandósága azzal ma-

gyarázható, hogy a magas főte kis részének megszakadása után a felső márgaréteg állva ma-

radt, és ahogy a kifejtett térség az előhaladás folytán megnövekedett, az egyre növekvő maga-

sabb márgaréteg-terhelése a fronton egyre erősebben éreztette hatását mindaddig, amíg ab-

ból egyes nagyobb darabok leszakadása meg nem történt. Ezek az időszakos leszakadások a 
megfigyelések szerint 6–7 m előhaladás után léptek fel, függetlenül a munkahely előhaladási 
sebességétől, de viszont a kifejtett térség nagyságától függően. Ugyanis gyorsabb. előhala-

dáskor gyakrabban, lassúbb előhaladáskor pedig későbben léptek fel a periodikus nyomáshul-
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 A robbantás „bányászos” kifejezése. 
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lámok. A periodikus nyomások fellépésének hatása váltakozott, ami minden valószínűség sze-

rint a magas márgaréteg vastagságbeli különbségével magyarázható. Az előbb felsorolt jelen-

ségek miatt a 2,– m hosszú réselőkar vége a gép rövid leállása után gyakran beszorult, amit a 

résbe behelyezett ékekkel sem sikerült kiküszöbölni. A szénnek a réselőkar végére való ráülé-
se, ha az hirtelen következett be, kötélszakadásokhoz vezetett… 

A szállítást a munkahelyről rázócsúzdával,10
 a szállítóvágaton pedig kézi csillézéssel végezték. 

Az alap- és légvágat biztosítása a nyomási hullámok miatt állandó fenntartást igényelt, mert 

egy-egy nagyobb periodikus nyomáshullám után nemcsak a munkahelyen, hanem a mögött – 

a szállító, de főleg a légvágaton – is erősen éreztette hatását. 

Lehetséges, hogy az állandó nyomás következtében gyakran beszorult 2,– m hosszú réselőkar-

nak 1,0–1,2 m-essel való kicserélése esetén kedvezőbb eredmények lettek volna elérhetők, 
azonban ilyen rövid kar nem állt rendelkezésre. A réselőkar beszorulása miatt kísérletek foly-

tak a széntelep alatti közvetlen fekűben való réseléssel, de a kemény márgában a kések né-
hány méteres előhaladás után teljesen elkoptak. 

Az állandó nagy nyomás következtében a front réselési és omlasztási munkafázisai voltak a 
legnehezebbek. Maga az átszerelés a fizikai dolgozók begyakorlása után 2–3 óra alatt meg-

történt. A rablás és omlasztás módja a fennálló veszélyre való tekintettel rendszeresen az volt, 

hogy a régi kalitkasor elé a szállítóberendezés átszerelése után 5–8 m távolságra egymástól 
új kalitkákat építettek be és ezeknek a védelmében középtől fel- és lefelé kezdték el a régi ka-

litkák rablását és egy-egy kalitka kiszerelése után azoknak újra való beépítését. Mind az alap-

vágatot, mind pedig a légvágatot kettős kalitkasorral biztosították. Ennek ellenére különösen 
a légvágat fenntartása igen nehéz volt és többször a közlekedés útja nem látszott biztosított-
nak. A periodikus nyomáshullámok közötti szünetekben a kalitkák kirablása 60–80 %-os fa-

visszanyeréssel történt 8–12 óra alatt. A rabolt fejtési ácsolatok azonban csak 20 %-ban vol-

tak újra felhasználhatók. Egy-egy periodikus nyomáshullám közvetlen fellépte előtt és után a 
rablás és omlasztás időtartama 16–24 óráig is elhúzódott és ezekben az esetekben a kalitkafa 
visszanyerési 30 %-ra csökkent le, mert beszorulás folytán a kalitkafának kézzel vagy rabló-
horoggal való kiszedése egyáltalában nem sikerült. Ilyenkor azoknak szétrobbantására volt 
szükség. A kalitkák könnyebb rablása céljából a fakoszorúk közé használt vastag sínekből 
koszorúkat alkalmaztak, később pedig más üzemektől kapott ékes kukszonokat építettek be. 
Ezek akkor, amikor a nyomás csak a normális mértékű volt, a rablást valóban megkönnyítet-

ték, viszont az erősen nyomott zónában a sínek mélyen benyomódtak a kalitkafába és szétsze-

désük nehézzé vált. Az oldóműveknél az volt tapasztalható, hogy az ék kiverése után a kalitka 
rögtön alászállt, de nem ugrott szét. 

A rendkívül nehéz és veszélyes farablásokra való tekintettel, valamint abban a reményben, 

hogy megfelelő előhaladási sebesség elérése mellett a nyomás alól ki lehet szaladni, egy idő-
szakban azzal is történtek kísérletek, hogy a kijövesztett mezőből a támfák csak egy részét ra-

bolták ki. Ezen munka-menet mellett az előhaladási sebesség valóban megnövekedett és a 
                                                 
10

 Rázócsúszda olyan lemezteknőkből álló bányászati szállítógép, ahol a rázószerkezet mozgásából eredően az 

anyag folyamatosan előrehalad a teknőkben. A mozgatást egy mechanikusan előállított lengés végzi, alternáló 
mozgással, amelynél a teknő előremozgásánál az anyag a teknővel együtt halad, míg a teknő gyors hátramozgá-
sánál, az anyag attól elválva, de ekkor is előremozogva halad. A későbbiekben a láncos vonszolók és gumisza-

lagok kiszorították a bányászati szállításból. 
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rablás is könnyebbé vált, de a periodikus nyomások, habár késleltetve is, de jelentkeztek, 

rendszerint fokozottabb mértékben. 

  

Harica bányán, GTK—3 M típusú  
szovjet réselő- géppel  

telepített kísérleti frontfejtés  
munkafázisainak  

átlagos napi időtartama. 
 

A front szélessége az I. sz. munkahe-

lyen átlagosan 48 m, a II. sz. munkahelyen átlagosan 58 m volt. A front átlagos napi előhala-

dási sebessége 1,3 m-re tehető… 

A statisztikai adatok látszatra kedvező képet mutatnak, mert azok kizárólag tényleges réselés-

kísérleti napokra vonatkoznak. Azonban, ha tekintetbe vesszük a talpfelugrások kézi erővel 
történő kiigazítására fordított elég tetemes időt is, akkor az eredmények a gépkísérletek előtti 
értékek alá süllyednek. 

 

A frontfejtés beszüntetése után az üzem a réselőgépet dőlésirányú kamarafejtésekben alkal-

mazta. A kamrák szélessége 16 m, hossza 40 m körüli volt. 

A frontfejtéssel szemben ezen fejtésmód előnye, elsősorban a létszám-megtakarításban nyilvá-
nult meg, másodsorban pedig a teljesítmény javulásában és a fa-felbasználás csökkenésében 
mutatkozott. Ezzel szemben áll a gép gyakori vontatása egyik kamrától a másikig. A kiszolgált 
munkahelyek számának szaporításával a gép kihasználási foka megjavult ugyan, de teljes 
értéket nem ért el, mert hiszen az átszállítás sok órát emésztett fel. Mint kiugró teljesítményt 
meg kell említeni, hogy a gép alkalmazásával egyes esetekben 60 q fej/műszakteljesítményt is 
ért el a csapat. 

A kamarák berablását követő omlasztás alkalmával csak a közvetlen fedüt képező leváló már-

ga omlott be, míg a felső nagyszilárdságú, vastag márga csak a nyitott területek megnöveke-

dése arányában, nagy tömbökben később szakadt le nagy nyomás kíséretében. 

Mivel a kamarák megtelepítése egy kamara szélességnek megfelelő kihagyásával történt, a 
pillérként visszahagyott kamarák lefejtésénél a gépi-réselés már nehezebbé vált, részben a 

főtenyomás, részben a fokozott biztosítás következtében. 

A 6 hónapos kísérleti idő alatt a munkafázisok napi átlagos ideje: 
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Amint látható, a kamarafejtéseknél a réselőgéppel végzett munka révén kedvezőbb eredmé-
nyek alakultak ki, amelyek még jobb képet mutattak volna akkor, ha a dőlésben telepített ka-

marák homlokának réselésekor a telep 8–10° dőlése a gép állandó kitámasztását nem követel-

te volna meg. Ugyanis a gép a sima agyagos márga-talpon kitámasztás nélkül a munkahelyről 
elcsúszott volna…”11

 

 

Csak zárójelben megjegyezve:  

 Az MV-60 réselőgéppel végzett kísérlet sem Farkaslyukon (majd ugyanez a gép 
Somsályon) nem lett sikeres. (1950. májusban kezdődtek itt a kísérletek.) 

  A Joy-Sullivan CLE–5 frontréselő-géppel Baross-aknán, Pálinkás-tárón, és Finkey-

tárón folytak le kísérletek, általában rövid időtartammal, mérsékeltnek is alig mondha-

tó eredményekkel.  

Ennek okaira ismét maga az elemző cikk adja meg a választ! 

 

„… A réselőgépeknek bevezetése előtt az üzemeknek nem állt rendelkezésükre annyi 
idő, hogy a gépeknek megfelelő munkahelyről idejében gondoskodhassanak. A front-
réselőgépek csak olyan munkahelyen működhetnek kielégítő módon, amelyek a gépek munka- 

kifejtéséhez alkalmasak.  

A többször szükség-megoldásként kísérleti célokra rendelkezésre bocsátott munkahelyek egyes 

üzemek korábbi fejtési rendszerének megfelelően tagolt szénpillérekben voltak telepítve. A 
munkahelyek homlokhossza általában rövid volt és így a kísérleti gépegységnek nem volt al-

kalma teljes képességének kifejtésére. Emellett a települési viszonyaink általában nem feleltek 

meg a gépi réselésnek.  
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 Tihanyi Kamill okl. bányamérnök: Gépi réseléseknél szerzett tapasztalatok. Bányászati Lapok, 1952 (85. évfo-

lyam, 1-12. szám)1952-02-15 / 2. szám 
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A főbe nyomása következtében a széntelep ráült a résre, miáltal a réseléssel előidézett szabad 
felület megszűnt. Ezen a bajon segíteni lehetett azáltal, hogy a gép után a rést faékekkel feszí-
tették ki a pornak a résből való előzetes kitakarítása után. A gépek az eddigi kísérletek során 
az előzőek alapján kellő kihasználást nem érhettek el, mindamellett, hogy mint a szovjet, mint 
az egyéb réselőgépek működése várakozásainkat nemcsak hogy kielégítették, hanem azokat 
messze túl is szárnyalták. A szovjet réselő-gépek elég súlyosak, látszatra lomhák, de ezen. 
látszólagosnak vélt hibájukat megcáfolja a gyakorlatban tapasztalt mozgékonyságuk, nagy 
teljesítőképességük és munkabírásuk. Az egyéb réselőgépek kisebb súlyúak és első pillanatra 

tetszetősebbnek tűnnek fel, de hibájuk, a nagy érzékenység, amely különösen a motoroknál 
tapasztalható. 

Kevés kísérleti munkahely rendelkezett kemény, szilárdabb talppal, amelyen a réselőgép moz-

gása zavarmentesen lett volna biztosítható. 

Az elég súlyos gépek kisebb szilárdságú fékűbe való lesüllyedését gyakorlatilag 10–15 mm 

vastag vaslemez-szalagokkal lehetett 'megakadályozni. Ezeket a lemezeket a vontatott gép elé 
a talpra lerakva folyamatosam kell alkalmazni, hogy ezáltal a súrlódás lecsökkenthető legyen. 

Ez különösen a vontatókötél élettartamára bír nagy előnnyel, különben a kötél szakadása elég 

gyakran következik be… 

A kötéldobra adott kötélátmérő mellett csak megszabott hosszúságú kötél fér el, amelynek 
hossza 20–25 m. Nem szabad tehát hosszabb kötelet a dobra rákényszeríteni, mint amennyi 
arra ráfér. Kevesebb lehet ugyan, de akkor gyakran kell a gép munkáját megszakítani a gya-

kori kötélkikötések miatt…  

A réselés alatt a réspor egy részét a réselőlánc kihordja és a géptest mellett lerakja. Gondos-

kodni kell a kihordott réspornak a kellő ütemű ellapátolásáról, különben az feltorlódik és a 
réselőlánc mozgása révén újra a résbe kerül. 

Ajánlatos a réselőgépeket csak egy irányban működtetni. Ugyanis a munkahely felső vágatá-
ban rendszerint nincs elegendő hely arra, 'hogy a gép megfordítható legyen. Azonkívül a gép 

megfordítása esetén több támfa, sőt ácsolat kiváltása is kell, hogy megtörténjék, eltekintve a 

gép körülményes megfordítási lehetőségeitől. A gyakorlatban a réselőgépet a leréselt munka-

hely felső vágatában hagyják. A kijövesztés után a réselőkart a gép tengelyvonalába állítják, 
azután a gépet a munkahely alsó részére vontatják vissza. A visszavontatás sebessége minden 
gépnél többszöröse a munkasebességnek, így a visszavontatás ideje mindössze néhány percig 

tart a gép megfordulásához szükséges 1–2 órával szemben. Ezenkívül a visszavontatáshoz 3, a 

gép megfordításához pedig 6–8 emberre van szükség. 

Fontos az is, hogy a gép mezejében a gép útjában mozgást gátló különféle rögök, széndarabok 
ne legyenek. A gépkezelő kötelessége, hogy ezeket az útból eltakarítsa és a munkahely homlo-

káról kiugró szén darabokat eltávolítsa. Ilyen munkamenet mellett a réselőgép közvetlenül a 
szénhomloknál marad, és ahhoz szinte hozzátapad. 

Ügyelni kell továbbá a réselőkések kellő megerősítésére, a kések állandó jókarban való tartá-
sára, a kopottaknak időben való kicserélésére, a gép előírt olajozására. 

Ha a talp hullámos, akkor a talp egyengetéséről kell gondoskodni, mert a gép merevségénél 
fogva a hullámzást követni nem tudja. 
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Természetes követelmény, hogy a gépmező felett a kellő biztosítás mindenkor meglegyen, amit 
több támlával alátámasztott homlokra merőleges süveggerendákkal könnyen el lehet érni. Ha 
a széntelep laza és omlós, vagy olyan nyomás alatt áll, hogy a homlok mellett is kell támfázni, 
akkor a gép útjában álló támfák kiszedendők és a gép áthaladása után visszaállítandók. Nagy 
szolgálatot tennének a munkahely biztosításánál a csuklós fém-süveggerendák. 

Minden gép fel legyen szerelve kellő számú csavarkulcsokkal, kalapáccsal, megfelelő szer-

számokkal, tartalék réselőkörmökkel, csákánnyal, gyámrúddal és jól világító lámpával… 

A szállítás csak gépi lehet, különben a nagytömegű lejövesztett szén elszállítása nehézségekbe 
ütközik. A gépi szállítóberendezés viszont megkívánja a folyamatos üres-csille ellátást. Min-

den gépi berendezéshez kellő mennyiségű és feszültségű áramellátás biztosítása a fő követel-

mény… 

Ami a gépi réseléssel járó munkát illeti, azt feltétlenül meg kell előznie a széleshomlokú mun-

kahelyeknek a dolgozókkal való tudatosításának, a munka megismertetésének, a munkamód-

szer megkedveltetésének és a teljes begyakorlásnak stb… 

Több üzemnél a gépesítéssel szemben tapasztalt ellenszenv leküzdése a Párt és a Szakszerve-

zet hathatós támogatásával volt csak keresztülvihető… 

A kísérletek sikerére nagy befolyással van a település, a fedü és fekü szilárdsága és rétegező-
dése, valamint fizikai tulajdonsága, a széntelep szerkezete, a beágyazások száma és azok vas-

tagsága, a munkahely hossza, a biztosítás módja, a nyitott munkatér felülete, a tömedékelés, a 
munka megszervezése, a dolgozók gyakorlottsága, a gépkezelő ügyessége, figyelme és kellő 
érzéke, a szállítás kérdése és nem utolsó sorban a türelem… 

A munkahely hossza nagy kihatással van a kísérletekre. Rövidebb homlokhossz mellett a ma-

gasabb főte süllyesztése általában kedvezőtlenebb, míg hosszabb homlok esetén az omlasztási 
viszonyok megjavulnak… 

A biztosítás módja gépi jövesztésnél a homlokra merőleges süvegfákkal képzelhető csak el… 

A nyitott munkatér szélessége 4,0–4,5 m-nél több lehetőleg ne legyen. Ez megoszlik a géptér-

re, szállítóosztályra és a szekrényácsolatok terére. A nyitott felület nagyságát a közölt munka-

térség szélessége szabja meg. Ha az omlasztási viszonyok a főte ridegsége és nagy szilárdsága 

folytán kedvezőtlenek, akkor részleges, vagy teljes tömedékelés vezetendő be, ami mellett a 

periodikus nyomások fellépte mérséklődik, esetleg teljes egészében megszűnik. Az omlasztás 
célja, hogy a káros nyomást magunk mögé, a hasznos nyomást pedig a munkahelyre tereljük. 
A munka megszervezése az üzem fő feladata. Kellően kioktatandó a csapat minden tagja a 
munkamódszer legapróbb fázisaira, mert csak így képzelhető el a munka folyamatossága, 
helyes és legrövidebb idő alatti keresztülvitele. Természetes, hogy csak gyakorlott emberekkel 

lehet jól és célravezető munkát elérni, amihez képzett irányításra is szükség van… 

A jelenleg még csak kezdő stádiumban lévő munkahelyi gépesítés egyes típusainak beállítása 
nem jelenti mindjárt azt is, hogy azokkal a gyártó országokban hosszú ideig tartó türelemmel 
keresztülvitt kísérletek eredményességét mutassák. Megemlítve mind a szovjet, mind a nyugati 
országokban lévő kedvezőbb települési viszonyokat, megállapítható már most, hogy a hazai, 
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általában kedvezőtlen települési viszonyok mellett egyelőre nem mindenütt van lehetőség a 
réselőgépek folyamatos üzemének 'biztosítására… 

A réselőgép szerkezetét és működését ismertető idegen nyelvű leírásoknak magyar nyelvre 
valóátültetése és azoknak az érdekelt üzemeknek rendelkezésre bocsátása a gép gyakorlati 
alkalmazása előtt. 

A kísérleti üzemek a kísérleti gépek beállítása előtt azok szerkezetét, működését ismertető ma-

gyar nyelvű leírás birtokában kell, hogy legyenek, mert anélkül a kijelölt személyzet betanítá-
sa problematikus…”12

 

 

Bár mások voltak a jellemzők, mint Harica bányán, de összességében a szén települési és 
egyéb jellemzői, a kísérő kőzetek tulajdonságai, a kőzetnyomások, a fejtésbiztosítási gondok, a 
szállítási problémák, a begyakorlatlanság, a gép sorozatos meghibásodásai… játszottak eb-

ben közre. 

Elővájásokon alkalmazott réselőgép kísérletek is folytak Borsodban. 

 

                                                 
12

 Tihanyi Kamill okl. bányamérnök: Gépi réseléseknél szerzett tapasztalatok. Bányászati Lapok, 1952 (85. évfo-

lyam, 1-12. szám)1952-02-15 / 2. szám 
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A leírásokból is egyértelmű, hogy a Harica bányán lezajlott kísérletek óriási erőfeszítéseket 
igényeltek mindenkitől. Ráadásul valószínűleg a vezetők, a kijelölt munkahelyek és bányászok 

óriási fizikai és szellemi presszióknak voltak kitéve. Ráadásul munkájuk eltért a mindennapja-

ik jól begyakorolt feladataitól, amivel a bérüket keresték. Ha viszont ezeknek az erőfeszíté-
seknek ellenére a produkált teljesítmények alapján fizették ki őket, akkor… semmi örömük 
nem lehetett ebben az egészben. 

 

 Széngyalulási kísérletek a sajószentpéteri szénbányáknál 

 Annak ellenére, hogy bizonyos újságok összevissza keverték a kísérletek időpontjait, 
aztán azt is, melyik milyen sorrendben történt, rendet rakunk e téren is… 

 

Kondó, 1954 

A borsodi szénmedencében az első kísérleteket 1954-ben végezték el a hazai gyártmá-
nyú Lengyel – Török – Cserny féle (LTC) széngyaluval a kondói III. telepben.13

  

                                                 
13

 Hazánkban gyakorlatilag az első terv kivitelezésére és bányabeli kipróbálására a pécsi területen került sor. Ezt 
a gyalut Vietorisz Róbert bányamérnök tervezte és a pécsi újhegyi műhelyben gyártották le. Formájára nézve 
állókéses kivitelű, egyhatású, vontatása külön vitlával, sodronykötéllel. Kísérlete azonban nem jutott túl a kezde-

ti stádiumon. Eredményei nem voltak kielégítőek. Második esetben széngyalu kipróbálására az ózdi területen 
került sor, nevezetesen a farkaslyuki üzem tanbányájában. Itt próbálták ki a Városi – Csapó-féle hidraulikus, 
magánjáró széngyalu kísérleti típusát. A gép kivitele és működési elve hasonló a Samson gyaluéhoz, mellyel 
Angliában figyelemreméltó eredményeket értek el. A farkaslyuki kísérletek eredményeképpen az Újításokat 
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Ez a széngyalu talp- és főteréselőlappal ellátott, egyhatású berendezés volt, amelyet páncél-

kaparóra14
 helyezve, kötéllel vontattak. Áttoló berendezése két csavarorsós acéltám volt. A 

kötélvontatás és áttolás elégtelensége, a szerkezeti hibák miatt a kísérletek sikertelenül vég-

ződtek, de nézzük a részleteket is! 

A második világháború utáni időkben az új és egyre nehezebb bányászati termelési feladatok 
megoldása fokozott gépesítési tervek készítésére és kivitelezésére ösztönözte bányászatunk 
műszaki vezetőit, technikusait és újítóit. Természetszerűen fordult az érdeklődés a széngyalu 
és a széngyaluval való termelési problémák felé. Hiszen a széngyaluknak világviszonylatban 

oly gyors elterjedése azt sugallta, hogy ez is egy könnyen járható útja lesz a széntermelés fo-

kozásának.
15

 Azonban az „ördög” mindig a részletekben van… 

Széngyalu eredményes alkalmazásának fontos előfeltétele a jó telep viszonyok. Elvileg a kö-
vetkezőket kell szem előtt tartani: 

 Szükséges a viszonylag jó fekü- és fedükőzet, bár a főteviszonyok legtöbbnyire 

megjavulnak a gyalu alkalmazása mellett, mivel a front előrehaladása kézi műve-

léshez viszonyítva gyorsul. 

 A gép normál alkalmazása vállapokkal átszőtt telepet és a szénnek a főiétől való 
könnyű elválását teszi szükségessé. 

 A gyalulási iránynak, ha csak egy mód van rá, a vállapok fő irányát kell követnie. 

A front- homlokra különböző szögben álló vállaposodás mellett, vagy ha az, merő-
leges, zavarok léphetnek fel, de teljesítmény visszaesés feltétlenül bekövetkezik. 

 Általában szintes telep, de szükség esetén úgy a homlok irányában, mint a fejtés 
előrehaladás irányában bizonyos dőlés megengedhető. Megoldott a meredek dőlé-
sű telepek gyaluval való művelése is, de ez speciális gyalu berendezést kíván, mint 
pl. sarabológyalu. 

 Biztosítás homlokra merőlegesen, fa vagy vastámokkal, megfelelő pillérezéssel. Az 
ácsolatok szükségszerinti állításával a homlokra nehezedő hasznos nyomás a jö-
vesztés szempontjából szabályozható. Főteirányítás omlasztással, száraz 
töme-dékeléssel vagy főtesüllyesztés-

sel. 

 Az ideális fronthomlok hosszúság az 
adott geológiai viszonyok figyelembe-

vételével csak megfelelő kísérletsoro-

zat után határolható le. 

 

LTC széngyalu 

 

                                                                                                                                                         
Kivitelező Vállalat két gépet készít a kísérletek folytatására. A harmadik kísérletre kerülő széngyalu az L. T. C. 
teljes nevén Lengyel–Török–Cserni-féle. Tervezését a Bányászati Tervező Intézet végezte, az Újításokat Kivite-

lező Vállalat gyártotta le, míg a bányabeli kísérletek lefolytatására a Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató 
Intézet kapott megbízást. 
14

 A láncosvonszoló akkori gyakori elnevezése. 
15

 A leírás Szőke Károly okl. bányamérnök: Kísérletek a hazai gyártmányú L. T. C. széngyaluval, című cikke 
alapján készült.  Bányászati Lapok, 1956 (89. évfolyam, 1-12. szám)1956-01-15 / 1. szám 
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Fő adatai a következők: 

Hossza:     2200 mm 

Szélessége:   1000 mm 

Magassága:   600 mm 

Tömege:   kb 800 kg 

Hajtómotor teljesítménye:  12 LE 

Réselőkar hossza:  330 mm 

Réselőlánc sebessége: 1,96 m/s 

Előrehaladási sebessége: kísérleti feladat eredményei alapján 

 

Arra is választ kerestek, hogy az SzTR-30 típusú páncélkaparó alkalmazható-e, illetve milyen 

mérvű átalakítást igényel, hogy a gyalulás feltételeit kielégítse. 

A berendezés prototípusát Dorogon próbálták ki, melyet jelentős módosítások követtek. 

Az átalakítások elvégzése után a második kísérletet a Borsodi Szénbányászati Tröszt kondói 
lejtakna, III. telepében a déli mező 1-es sikló baloldali pillérében folyt le. Az előkészített 

frontfejtés 28 m szárnyhosszúságú, hazafelé haladó, dőlésmenti. A geológiai viszonyok meg-

felelőek. Telep vastagság 0,8–0,9 m, beágyazás nélkül, telepdőlés 1–2° között. A fedü kagy-

lós márga, a fekü szürke homok. A szén a főtétől könnyen elválasztható, jól vállapozott, 
fővállapok csapásirányban jobban kifejlődve, tehát a 
gyalulás iránya itt is megegyezett a fővállapok irányá-
val. Főteirányítás összenövéssel lehetséges. 

 

A láncosvonszoló  és áttoló  
berendezése 

 

A biztosítás elvi vázlatát a következő ábra szemlélteti. Dorogon az orgona támsor 

mellett helyenként máglyabiztosítást is alkalmaztak, míg Kondón kizárólag máglyázással16
 

biztosítottak. 

A kondói kísérlet alapján is a következők derültek ki az LTC gyalukkal kapcsolatosan: 

 Döntő elvi hiba a réselőkaroknak a vágóél és a rakodóberendezés mögötti elhelyezése. 
A hasznos nyomás ugyanis nem hogy elősegítette volna, hanem kimondottan gátolta a 
gépnek az üzemeltetését. 

 A gép egyhatású, ami attól a ténytől eltekintve, hogy visszavontatása improduktív fo-

lyamat, szorosan kapcsolódik az 1-es pontban megjelölt hátrányhoz, mivel a hasznos 

nyomás és az előréselés következtében bedőlt szenet, ami általában a szénmennyiség 
60–80 %-át teszi ki, visszavontatással sem tudja felrakni. Ebben az esetben ugyanis a 

                                                 
16

 Kisebb átmérőjű bányafákból épített négyszögletes, pillérszerű szerkezet, ahol a fa szálanyagok  egymásra 
váltakozó irányban kerülnek elhelyezésre. 
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páncélkaparó szállítási iránya és a gyalu haladási iránya ellentétes lenne, a felrakott 

készlet a gyalu alatt, mivel az közvetlenül a páncélkaparón csúszik, nem szállítható. 
Ebben az esetben ugyanis előállna az a helyzet, hogy a nagyobb széndarabok a gyalut 
megemelik, ezáltal a vágólapok iránya megváltozik, ezzel egyidőben a gép lökő-

hatásnak van kitéve és a tapasztalatok alapján a motor lefullad. 

 

 

Technológiai és fejtésbiztosítási vázlat a gyalulási műveleteknél 
 

 Az LTC széngyalunak, mint konstrukciónak hibája, hogy a réselésnek és a gyalulás-

nak az elvét rosszul egyesítette, a beépített alkatrészek alkalmazása mellett. A gyalulás 
ugyanis kis fogásmélység nagyobb sebesség elvére, míg a réselés nagy fogásmélység, 
kisebb sebesség elvére épül fel. Adott esetben a két elv nem kapcsolódik harmoniku-

san egymáshoz. 

Mindezen gépkonstrukciós gondok ellenére a kísérletek az LTC gyaluval a következő ered-

ményeket adták bányaművelési szempontokból: 

 Mind a dorogi oligocén telep, mind a borsodi III. telep, gyalulással művelhető. 
 A szükséges vonóerő réselés és lassú vontatás mellett 30 cm fogásmélység esetében 

kb. 2–3000 kg
17

 között változik. Réselés nélküli gyalulás alkalmával a vonóerő átlago-

san 8000 kg fölé emelkedett, sőt a 10 000 kg-ot is meghaladta, azonban a felső határt a 
vonóerő-mérő fenti végértéke miatt megállapítani nem tudtuk. A kérdéses értékek 
mind a dorogi, mind a kondói telepben megközelítőleg egyeztek. 

                                                 
17

 Itt a régi elvek alapján az erőt kg mértékegységben adták meg. Sok helyen – az ezres váltószám miatt – tonná-
ban is szerepelnek erőértékek. 



Sajószentpéter szénbányászata 27. Sajószentpéter fejlődő technológiái 

18 

 2 m/perc vontatási sebességnél az adott réselőlap alkalmazása mellett gyalulás lehet-

séges, de csak abban az esetben, ha a réselőlapok szénben dolgoznak. 
 A gyalu vontatása hajlékony sodronykötéllel terelőkorongon keresztül megoldható. 
 Prototípus kísérletek alatt a páncélkaparó áttolása mechanikus megoldással kielégítő, 

de kívánatos a páncélkaparó fejállomásának a frontba való behelyezése. 
 Az LTC. széngyalu kísérletei a Kondón lefolytatott kísérletek után befejeződtek és a 

fent felsorolt tapasztalatok alapján a Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató Intézet 
további kísérletezésre nem ajánlotta. 

 Figyelemmel a külföldön folytatott aktívkéses széngyaluk sorsára, azt a tapasztalat, 
hogy világviszonylatban is egyre jobban háttérbe szorulnak a mind nagyobb tért hódí-
tó gyorsgyalukkal szemben. A kemény szenek jövesztésénél feltétlenül van jövőjük az 
aktívkéses széngyaluknak, erre nézve vannak is kísérleteket a Szovjetunióban, Len-

gyelországban, Angliában, sőt Németországban is. 
 A hazai geológiai viszonyok és az itteni szenek szerkezete nem kívánja meg, hogy ak-

tívkéses gyalukkal a továbbiakban foglalkozzunk, míg a gyorsgyalunak az üzemi vi-

szonyait nem vizsgálták meg. Akkor egy gyorsgyalunak a tervezése folyt a 

Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató Intézetben, melynek kísérletei alapján pró-
báltak meg a széngyaluk hazai fejlődésének helyes irányát illetően dönteni. 
 

Sajószentpéter II. akna széngyalulási kísérletek 

A második magyar széngyalut a Bányászati Kutató Intézet és a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem Gépelemek Tanszéke tervezte, Terplán Zénó18

 professzor vezetésével, és a 
DIMÁVAG19

 készítette el. A tervezésnél és a kivitelezésnél a Löbbe gyorsgyalu szerkesztési 
elveit igyekeztek szem előtt tartani. SZTR–30 páncélkaparót alakítottak át, a fej- és végállo-

másán egy-egy meghajtó berendezéssel a gyalu vonólánca részére, oldalain csövekkel a gyalu-

test vezetésére. Áttoló berendezését szintén csavarorsós acéltárnok alkották.20
 

                                                 
18

 Terplán Zénó (Hegyeshalom, 1921. május 25. – Miskolc, 2002. január 16.) Széchenyi-díjas magyar gépész-

mérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja. Számos szakmai és civil szervezet munkájában vett részt. Az 1949-ben 

alapított Nehézipari Műszaki Egyetem gépelemek tanszékének alapító vezetője. Miskolc díszpolgára és több 
külföldi egyetem tiszteletbeli és díszdoktora. Kiváló és népszerű előadónk volt az egyetemi éveink alatt. Az 

előadásaira rendkívül precízen felkészült, mert azt tartotta, hogy ezzel megtiszteli a hallgatókat. Az előadóterem 
táblájára, két kézzel készített, bámulatosan pontos és esztétikus krétarajzait ámulattal figyelték a hallgatók, az 
anyagot nem csupán leadta, hanem felépítette az adott gépet. Mindeközben természetesen folyamatosan, tömör 
magyarázatokkal világította meg az aktuális tananyagot. Oktatói munkáját annyira fontosnak tartotta, hogy még 
nyolcvanadik életévében is megtartotta német nyelvű „Általános géptan” előadásait, a „Technikatörténet”-et 

pedig még ezután is. Ezen felül összességében a következő tantárgyakat tanította: „Műszaki mérések elemei”, 
„Géprajz”, „Gépelemek”, „Gyakorlati áramlástan”, „Vízgépek”, „Szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok”, 
„Mechanizmusok és gépek elmélete”, „Módszeres géptervezés”, „Fogaskerék-bolygóművek”. A Borsodi Szén-

bányák és a Gépelemek Tanszék számos kutatás-fejlesztési (K+F) témában működött együtt, néhányban volt 
szerencsém személyesen is részt venni. 
19

 DIMÁVAG, később Diósgyőri Gépgyár. 
20

 
20

 A leírás Kreffly Iván okl. bányamérnök (Borsodi Szénbányászati Tröszt, Miskolc): Széngyaluk Borsodban, 
című cikke alapján készült. Bányászati Lapok, 1963 (96. évfolyam, 1-12. szám)1963-11-01 / 11. szám 
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A gyalut Sajószentpéter II. akna, III. telepében helyezték üzembe 1958 szeptemberében. Főbb 
hibák a páncélkaparó csekély flexibilitása,21

 a villamos kapcsolók gyakori üzemzavara, a gya-

lu vonólánc megnyúlása és elszakadása, a meghajtó művek bizonytalan rögzítése, az áttoló 
berendezés tökéletlensége voltak. A gyalutest maga a szenet megfelelően jövesztette. A rövid 
kísérlet a felsorolt hibák ellenére is 

nyította, hogy a borsodi III. telep megfelelő 
üzembiztos berendezéssel alkalmas lesz 

széngyalus művelésre. Ennek alapján, 1960 
elején egy Westfalia–Löbbe gyorsgyalut sze-

reztek be Sajószentpéter II. aknára. 

 

Széngyalu láncos vonszolóval,  
Sajószentpéter

22
 

 

Sajószentpéter II. aknai széngyalus frontlej-

tések részére az addig még előkészítetlen XVIII. ereszkei területet jelölték ki. 

A szén települése egyenletes, ki-

sebb vetők is csak ritkán fordulnak 

elő. A telep dőlése 4°, a vállapok 

iránya ÉÉK-i, merőleges a fejtési 
homlokokra. 

 

Löbbe széngyalu,  
„egybeépített” hajtással23

 

 

A terület felett nagyjából 30 m-rel 

magasabban fekvő II. telepet már 
régebben lefejtették, a fejtési üre-

gek vízzel teltek meg. A fúrással 

történő rendszeres vízlecsapolás 

ellenére is gyakori volt a fejtések-

ben a fedüvíz beáramlás. 

 

Löbbe széngyalu,  
„hozzáépített” hajtással24 

 

                                                 
21

 A flexibilitás ez esetben azt jelenti, hogy a láncosvonszoló teknői mennyire képesek szögben kitérni az egye-

nes vonaltól a gyalu áttolása (fogásmélység váltása) közben. Csekély eltérésnél túl nagy az a hossz a berendezé-
sen, amit mozgatni kell. 
22

 A kovás, kemény beágyazások miatt robbantással kellett a gyalulásnál a szenet lazítani!  A képen a lerobban-

tott készletet rakodja a gyalu a láncosvonszolóra. 
23

 Dr Bocsánczy János: A mélyműveléses bányászat termelő berendezései 
24

 Dr Bocsánczy János: A mélyműveléses bányászat termelő berendezései 
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Az előkészítő munkálatok a szükséges vágatok kihajtásán kívül főleg az energiaellátás meg-

oldására terjedtek ki. A széngyalu eddigieknél nagyobb energiafogyasztásának kielégítésére a 
külszíni transzformátorállomást két 400 kVA-es,

25
 10/3 kV-os egységgel kibővítették, a föld 

alatt pedig XVIII. ereszke légvágatában 16 m hosszú, falazott kamrát építettek 3 darab 200 

kVA-es, 3/0,4 kV-os transzformátor részére. 

 A sűrített levegőt 20 m hosszú, falazott kamrába szerelt 300 m3/óra teljesítményű KL–300/32 

típusú kompresszor állította elő. 

A szállítási kapacitás bővítésére az előkészítő munkálatok folyamán még nem került sor. 
Megfelelőnek találták a végtelenköteles csilleszállítást, hiszen az első kísérlet célja csak az 
volt, hogy választ kapjanak a III. telepi szén gyaluval való jöveszthetőségének és a támmentes 
homlok kialakítási lehetőségének kérdésére. 

 

1. számú széngyalus fejtés  

Az idő rövidségére való tekintettel26
 csak mezőbe haladó fejtésmódot választhattak a 

sajószentpéteri bányászok!  

A fejtés egyszárnyú, dőlésmenti homlokkal, az előrehaladás csapásirányú volt. Szélessége a 
kiinduláskor 116 méter, de az előrehaladás folyamán fokozatosan 130 méterre növekedett. A 
szállító- és légvágat 12–20 m homlokszélességű iker vágat, fabiztosítással és vágányzattal az 

anyagszállítás lebonyolítására.  

Mivel az üzemben ilyen szélességű fejtés még nem volt, a dolgozók biztonságérzetének foko-

zására a fejtési pillér tengelyvonalában, a lefejtett területen keresztül menekülő vágatot tartot-

tak fenn. 

A fejtési homlokon PF О páncélkaparóval egybeépített Löbbe gyalu végezte a jövesztést. A 
termelvény elszállítása a szállító vágatba beszerelt, „B” típusú láncosvonszoló és 800 mm-es 

gumiszalaggal történt а XVIII. ereszkei csilletöltő állomásig. 
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 kVA (kilovoltamper), teljesítmény mértékegység az elektromosságban, váltakozóáramú rendszereknél.  1 kVA 

= 1 kW, azaz 1000 watt. 
26

 Ez a megjegyzés egy kutatási anyagból való, tehát rámutat arra, hogy egy gyors előkészítésű, „felülről vezé-
relt” kísérletről van szó. Ez majd magyarázat is lesz a későbbi néhány gondra… 
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A széngyalu berendezés külszíni kipróbálása alatt a fejtést kézi műveléssel beindították, ez 12 

métert haladt előre. Ennek az volt a célja, hogy a fedűvíz lecsapolást omlasztással tegyék 
liathatósabbá és, hogy az első magasfedü mozgások a dolgozók által jól begyakorolt biztosítás 
alkalmazásánál következzenek be.  

Ezután történt meg a széngyalu beszerelése és működését 1960. február 17-én kezdte meg. 

A fejtés teljes szélességéből a szállító vágatnál 7 m, a légvágatnál 8 m széles fülkét képeztek ki 

a meghajtóművek és a kifutó gyalutest befogadására. A fülkéket egymástól 0,6 m-re elhelye-

zett 6 m hosszú „I” tartókkal biztosították, melyeket Schwarz–Univerzál rövid tárnokkal tá-
masztották alá (előző „2. ábra” A-A metszet). A fülkékben kézi jövesztés folyt és a 
meghajtóművek helyén 0,3–0,5 m vastag réteget a feküből is eltávolítottak. 

A fülkékre jutó 15 m levonásával 101–115 m között változott a géppel művelt fejtésszakasz 

hossza. Itt különböző biztosítási rendszerek bevezetését kísérelték meg.  

Először 0,5 m hosszú, tányérsüvegekkel ellátott, Schwarz támokat fűrészfogszerű, majd 1,25 
m hosszú SCG–51 süvegeket háromszög elrendezésben építettek be. A süvegek fölött azonban 
a közvetlen fedü elmorzsolódott, leszakadt, az acéltámok meglazultak, a magasabb fedü le-

süllyedt, s gyakori volt a fejtés hosszabb – rövidebb szakaszának beomlása is. Egy alkalom-

mal 36 m hosszban történt szakadás, s ekkor észlelték azt, hogy a fedőkőzet csaknem a hom-

lok teljes hosszában repedezetté vált, s a fedőből víz is jelentkezett. Ekkor a fedü viszonyok 

megjavulásáig az acélbiztosítást megszüntették, s a homlokra merőleges fabiztosításra tértek 
át. Egymás mellett három sor egyenként 2 m hosszú süvegfát építettek be két-két támfával 
alátámasztva. A süvegfák egymást 0,7 m-re átfedték s ennyi volt az ideiglenesen biztosítás 
nélkül álló'terület szélessége is. A fejtést az omlás felé 1,7 m-enként elhelyezett famáglyákkal 
határolták (a „2. ábra” „A-A” és „B-B” metszetei és a front felülnézeti rajza). 
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Az első. fejtés működése alatt időről időre megkísérelték az acélbiztosításra való visszatérést, 
de a próbálkozások mindig eredménytelenül végződtek s így 1961 elején véglegesen a fent 
ismertetett fabiztosításnál maradtak. 

Itt aztán pontosan abba „futottak bele”, amiről már korábban is számtalanszor írtunk, ha a 

termelési folyamatnak vannak „gyenge láncszemei”, akkor a legszűkebb kapacitás határolja 
be a folyamatot! 

A kis termelés ellenére rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy a gyalu működése közben jelent-

kező termelési csúcsoknak a meglévő szállítási rendszer nem felel meg! A vékony telepi bá-
nyászatra jellemző a meddőszállítás nagy aránya, mely sok csillét lefoglal. A végtelenköteles 
szállítású és kézi ürítésű meddőhányón gumiszalag szállítást, az ürítésre pedig szóró-

gumiszalagot vezettek be, s ezzel a kapacitást 80 csille/műszakról 250 csille/műszakra növel-

ték. A föld alatt a széngyalus széntermelés szállítását függetlenítették a bánya egyéb részeinek 

szállításától. A fejtés szállítóvágatát, a XVIII. ereszkével párhuzamosan,360 m hosszú meddő-
vágattal kötötték össze a lejtősakna rakodóján lévő 40 m

3
-es falazott bunkerrel, s gumiszalag 

szállításra rendezték be. A külszíni Diesel-mozdonyos bányavasúti pályát korszerűsítették, s 

új kitérő létesítésével a csillefordulót meggyorsították. A szállítás, megjavítását célzó munká-
latok 1960 szeptemberében fejeződtek be. 

A fejtésben a produktív munkán foglalkoztatott létszám 80 fő volt naponta. Ebből 15 fő a fej-

tés szállító- és légvágatának kihajtásán, 9–9 fő a két vágatnál lévő fülke kiképzésénél, 3 fő 
mint csapatvezető, 3 fő gyalugépkezelő, 6 fő ügyeletes – gépész és villamos szakember és 35 
fő a gépi művelésű fronthomlok szakaszon dolgozott. 

Az 1. sz. széngyalus frontfejtés 1960. február 17-től pontosan egy évig volt üzemben! 

Az eredményeket a későbbi táblázatban tüntettük fel. 

 

2. számú széngyalus fejtés 

A második fejtési pászta előkészítését már az első széngyalus fejtés működése alatt 
megkezdték. Mezőben haladó frontfejtés helyett hazafelé haladót alakítottak ki. A szállító 
vágatot nem ikervágatként, hanem tömör szelvényben hajtották ki egy 20 m-es szakasz kivé-
telével, ahol a leendő fronthomlok-oldalon szélesítést alkalmaztak. A fejtés területe az előző 
fejtéshez kapcsolódott. A vágatokat 485 m előrehaladás után a 110 m hosszú fronthomlokkal 
kötötték össze (Sajószentpéter II. akna széngyalus frontfejtések). 

A Löbbe széngyalus berendezést az 1. számú fejtés befejezése után kijavították. A javítás so-

rán megállapíthatták, hogy a nehéz körülmények ellenére a gépi berendezés jól megállta a 
helyét. 

A javítási munkálatok után 6 nap alatt végezték el az új fejtésbe való beszerelést s a termelő-
munka 1961. március 15-én indult meg. 

A biztosítás ugyanaz maradt, mint az előző fejtésnél („2. ábra”). Acélbiztosítás bevezetését 
már meg sem kísérelték. 

A fejtés 1961. dec. 11-én elérve a XVIII. ereszke védőpillérét, befejeződött. 
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Eredményeit szintén a táblázat tünteti fel. 

 

3. számú széngyalus fejtés 

Még a 2. számú fejtés befejezése előtt 1961. november 23-án megindult. Az alkalma-

zott széngyalu TH–55 láncosvonszolóval egybeépített csehszlovák gyártmányú PL–2 típus 

volt, melynek kivitele az „Anbauhobel”-hez hasonló.  

A fejtés itt is 110 m homlokszélességű, hazafelé haladó fabiztosítású frontfejtés volt. A fejtés 
kifutási hosszát szintén a XVIII. ereszke védőpilléréig tervezték, de a biztosítási nehézségek és 
a gyaluberendezés gyakori üzemzavarainak egymásra hatása, a széntelep elvékonyodása any-

nyira lecsökkentették az előrehaladás sebességét, hogy 210 m-nél 1962. VI. 23-án a fejtés 
beszüntetését kellett elhatározni. Az összes fejtések közül ez mutatta a legrosszabb eredmé-
nyeket (táblázat). 

 

4. számú széngyalus fejtés 

A 3. számú fejtés mellett helyezkedett el, sőt három hónapon át a két fejtés közös szál-

lítórendszerre dolgozott. 1962. április 5-i beindulásra az újabb nagyjavításon átesett Löbbe 
gyalut szerelték be. Már a fejtés előkészítése alatt észrevehetővé vált a közvetlen fedükőzetek 

állékonyságának hiánya. A fejtés előrehaladása folyamán fokozatosan annyira rosszabbodott 

a helyzet, hogy még sűrű béleléssel sem lehetett a laza fedükőzet beomlását megakadályozni. 
Támmentes homlok még rövid időre sem volt nyitva tartható. Ezt az állapotot a fedüvíz jelent-

kezése még súlyosbította, s a sorozatban fellépő omlások a munka további folytatását lehetet-

lenné tették. Így 1962. okt. 9-én a gyalu működése befejezettnek tekinthető, mivel az akkor 

bekövetkezett 36 m hosszú fejtésszakasz beomlása után egy hónapon át csak mentési munká-
latok folytak. A fejtés nem érte el a tervezett kifutást csak 272 m-t haladt előre. Eredményei a 
táblázatban láthatók. 

 

A Sajószentpéter II. aknán zajló gyalus kísérletekkel egyidőben Lyukóbányán és Feke-

tevölgy II. aknán is végeztek ilyen irányú kísérleteket. Ezeket nem részletezzük, csak címsza-

vakban a következőket állapítjuk meg. 
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Lyukóbányai kísérlet 

A sajószentpéteri gyaluknak a III. telepben való működése közben a borsodi I. telep 

gyaluval való jöveszthetőségének megvizsgálására Lyukóbányán 118 m széles frontfejtést 
képeztek ki 1961 októberében. A telep vastagsága 0,9 m. A telep fedüje homokos agyagmár-

ga, a telep felett 12 m-el pedig homok helyezkedik el lencsés kifejlődésben. A korábbi műve-

leteknél fedüvíz jelentkezése ritka volt. PL–2 széngyaluval szerelték fel. A biztosításra 4–SM 

csőtámokkal alátámasztott SCG–51 süvegeket használtak. A vízhozzáfolyás állandósult, s a 

fejtés további sorsát bizonytalanná tette. A nagy értéket képviselő gyaluberendezés és acél 
biztosítószerkezetek megsemmisülésének kockázata helyett a gyalut kiszerelték és keskeny- 

homlokú fejtésekre tértek át. A széngyalus fejtés mindössze 8 napon át volt üzemben. 

 

Feketevölgy II. aknai kísérlet 

Feketevölgy II. akna széngyalus fejtéseiről is csak néhány szó. A vékony és könnyeb-

ben jöveszthető telepek mellett a vastagabb és keményebb szénben való kísérletre Feketevölgy 
II. akna IV. telepében került sor a bányamező déli részén а II. ereszke pillérében. 

A telep vastagsága 1,7 méter volt. A szén beágyazásmentes volt, a vállapok iránya 10°-ot zárt 
be a fronthomlokkal. Az egyirányú nyomószilárdság 260 kg/cm

2
-re volt becsülhető, a telep 

alsó harmadában azonban helyenként kovásodás jelentkezik s ilyen helyeken a szén kemé-
nyebbé válik. 

A PL–2 széngyalut a II. ereszkében működő kétszárnyú, hazafelé haladó fabiztosítású omlasz- 

tásos frontfejtés jobb szárnyába építették be.  

A fejtés biztosítására 1150/2000 mm-es 4–SM csőtámokat és 5–S süvegeket használtak. Az 

acélbiztosítással és a széngyaluval járó új technológiai ismeretek egyszerre való elsajátítása a 
dolgozók túlzott igénybevételét okozta volna, ezért először az acélbiztosításra tértek át, és 
mintegy 20 napig a hagyományos jövesztést tartották meg. Csak ezután került sor 1961. feb-

ruár 16-án a széngyalus jövesztés bevezetésére.  

A szén a fedütől nehezen vált el, ezért a fél süveg-hossznak: 62,5 cm-nek megfelelő előreha-

ladás után a gyalulást abbahagyták, s a főteszenet a gyalu által kiképzett résbe előretolt kapa-

róra robbantották. Esetenként a gyalukések útvonalába eső szénréteg jövesztése sem volt ki-

elégítő. Az átlagos 60 mm-es fogásmélység helyett gyakran 12 mm-t mértek csak, különösen 
olyan helyen, ahol a szén elkovásodott. A fogásmélység növelésére az eredeti késeket Löbbe 
késekre cserélték ki s ezekkel az eredmények javultak. 

A PL–2 széngyalu vékony telepekre készült. Így az 1,7 m vastag szénben az előtolókhoz kap-

csolódó ferde támasz nem volt a fedühöz rögzíthető. A támaszokat ezért leszerelték és vagy 
egy külön erre a célra elhelyezett acéltámhoz, vagy két acéltámnak fektetett pillérfához rögzí-
tették az előtolót. Egyik megoldás sem volt tökéletes, az előtolók elmozdultak, a gyalu fej 

nem szorult eléggé a szénfalnak s jövesztési teljesítménye ez okból is csökkent. A II. ereszkei 

gyalus frontfejtés 108 napon át működött és 1961. június 25-én a felsőnyárádi út védőpilléré-
hez érve, 160,6 m előrehaladás után leállt.  
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Összességében a kísérletek Sajószentpéter II. aknán folytak legtovább, 310 – 228 – 

175 – 157 napon át, azaz 870 a napok összes száma! (Lyukóbánya 8 nap, Feketevölgy II. akna 

108 nap). A sajószentpéteri eredmények alapjaiban igazolták, vagy cáfolták a feltevéseket és 
számos egyéb dologra is rávilágítottak. Ezekből is csak szemelgetünk! 

 A széngyalus művelés előkészítése, eltekintve a berendezés akkori tetemes 4 200 000 

Ft-os beszerzési árától, nagy költséget igényelt. Ilyen nagy összeget nem szabad a nél-

kül befektetni, hogy a széntelep gyalulhatóságára nem rendelkeztek megfelelő tám-

ponttal. A gyalulhatóság szempontjából a különféle szilárdsági értékek csekély jelen-

tőséggel bírnak, ezért szükséges lett volna olyan eljárás kidolgozása, mely akár labora-

tóriumi, akár a munkahelyen végzett kísérlettel ad választ arra, hogy a kérdéses telep 
széngyaluval egyáltalán jöveszthető-e? 

 Nehezen gyalulható szénben a jobb jövesztési teljesítmény elérésére célszerű, az előré-
seléssel kombinált gyalulás alkalmazása. 

 A csilleszállításban jelentkező zavar csak a sajószentpéteri 1. számú kísérletnél. és a 
feketevölgyi fejtésben okozott lényegesebb termeléskiesést, melynek oka az volt, hogy 
a végtelenköteles szállítópályák és külszíni berendezések teljesítőképessége lényege-

sen elmaradt a gyalu, ha csak rövid ideig is tartó termelésétől. Ez szintén elemi, alap-

vető előtervezési hiba volt! 

Sajószentpéter esetében a szállítás átszervezésével oldották meg a kérdést s ennek 
eredménye a további fejtéseknél élesen meg is mutatkozik. 

 Legtöbb nehézséget a fejtések biztosítási helyzetének nem kielégítő megoldása okozta, 

mely miatt a munkaidő 5 – 30 %-a veszett el. Gyakori volt, hogy a lesüllyedő fedü a 

főtegerendákat a meghajtó művekre nyomta s a fülkéket át kellett biztosítani! 
 A sajószentpéteri fejtéseknél a 200 tonna/óra teljesítményű „gyalukaparó”, azaz a fej-

tési szállítóberendezés egy mindössze 60 tonna/óra ,,B” kaparóra adta át a termel-

vényt s így kapacitásuk nem volt összhangban. Ez is egy képtelen elemi hiba! 
 A munkaidő kiesések zöme a biztosításnál következett be. Sem a fa, sem az acéltámos 

– süveges biztosítás nem felelt meg a követelményeknek. A jövesztés fejlettebb mód-

szerének akadályozójává vált a biztosítás elmaradottsága. Gyalus művelésnél, adott 

mellékkőzet viszonyaink között oly biztosításra van szükség, mely a gyalu kis fogás-

mélységénél megfelelően lépésenként követi a szénhomlok előrehaladását, s a biztosí-
tatlanul maradó főteszélességet minimálisra csökkenti.  

 

A kísérlet összefoglalásából egyértelmű, hogy ez az értékelés – tekintettel a tapasztalatokra, a 

mért eredményekre – sokkal megalapozottabb volt, mint az előkészítés! 

Számomra úgy tűnik, hogy a gyalulási kísérleteket nem előzte meg megfelelő elméleti méré-
sekkel alátámasztott, tervezési anyag, sem pedig a várható kockázatokat nem értékelték ki 
előzetesen! Ennek több oka lehetséges. Fel sem tételezem, hogy az akkori és a majdani mun-

katársaim ezt ne látták volna! Milyen felsőbb pressziók hatottak, amik sem időt, sem megfele-

lő előkészítést nem tettek lehetővé? 
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Összefoglalva és megismételve, a széngyalus fejtéseknél szerzett tapasztalatokat már a kísérle-

tek után alapos, részletekbe menő elemzések születtek!  

Így is kellett volna megtenni az előkészületeket!!! 

 

„… Alapelvként kívánjuk lerögzíteni, hogy a jövesztéssel kapcsolatos műszaki fejlesz-

tési törekvések csak akkor lehetnek eredményesek, ha az intézkedések nem egy-egy munkafázis 
elszigetelt megjavítására irányulnak, hanem a teljes munkafolyamat komplex fejlesztését tűzik 
ki célul…” 

 

Mindezek mellé egy újságcikk adalékként, amelyből kiegészítésképpen sok minden 
kiderül az 1958. évi gyalulási kísérletről is, amely a második hazai tervezésű gyaluval, már 
Sajószentpéter II. aknán történt meg. 

 

„ Vizsgázott az első magyar széngyalu  

A trösztben:  

Jómagam egészen véletlenül keveredtem a „vizsgabizottság” tagjai közé. Valami más 
ügyben jártam a Borsodi Szénbányászati Trösztnél, amikor félfüllel elkaptam egy beszélgetés 
foszlányait.  

– Te is jössz Szentpéterre? – kérdezte valaki az egyik ajtó mögül.  

– Miért? Mi lesz ott? ...  

– Most mutatják be szakemberek előtt, hogyan dolgozik a gyalu...  

No, ennyi nekem már elég volt, amúgy is kielégíthetetlen kíváncsiságom egy pillanat 
töredéke alatt vetett lángot. Egyénként is hallottam, olvastam már az első magyar széngyalu-

ról. Gyorsan összegeztem magamban mindazt, amit eddig tudtam róla: a 
Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató Intézet szakemberei – Korbuly József27

 és 
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 Szerintem inkább lehetett Korbuly János, a híres „Korbuly- mérnök dinasztia” tagja! Korbuly János (Buda-

pest, 1893. január 2. – Budapest, 1976. december 20.) Kossuth-díjas magyar gépészmérnök. Apja Korbuly Jó-
zsef, aki maga is nagyhírű, kiválósága volt a hazai műszaki életnek. A budapesti műegyetemen diplomázott 
1918-ban. 1916–tól 1918-ig az ausztriai Fischamendben található repülőgépgyárat vezette, majd 1919-ben a 

csepeli Weiss Manfréd gyárhoz került, ahol főként a traktor- és autógyártás területén dolgozott. Itt készült az 
irányítása alatt Magyarországon az első kétütemű autómotor, az első személy- és tehergépkocsi és a „John-

Deere” licenc szerint készített traktor. 1928-ban tervezte meg a WMH-2 típusú háromtengelyes katonai terepjáró 
gépkocsit, majd 1933-tól ő irányította az AC típusú összkerékhajtású terepjáró, a 10 tonna teherbírású 4 tenge-

lyes üzemanyagszállító gépkocsi és a V4 típusú harckocsi prototípusának tervezését angol megrendelésre. Olyan 
sorozatgyártott páncélgépkocsi és harckocsi tervezését vezette, mint a Csaba, a Turán és a Zrínyi. 1939-ig, mint 

a szerkesztési iroda főmérnöke tevékenykedett. 1944 őszén már a Weiss Manfréd gyár műszaki vezetője volt, 
amikor nem engedett a német katonai vezetés azon döntésének, hogy felrobbantsák a gyári erőtelepet. A második 
világháborút követően, amikor újraindult a termelés a szovjet hadsereg megbízásából, gépjármű-alkatrészeket és 
a szükséghidak részére csöveket és cölöpverő gépeket gyártott, valamint vasúti kocsikat javításával is foglalko-

zott. 1946–tól a Hofherr és Schrantz Traktorgyár főmérnöke volt. 1948-ban, amikor a Steyr licence alapján gyár-

tott „Csepel” motor megjelent, a Hofherr Traktorgyárban az ő vezetése alatt készültek a DR. 50. típusú traktorok, 
mely a későbbi dömperek és forgó-rakodók sorozatgyártásának alapjául is szolgált. 1951-ben a Mélyfúró Beren-

dezések Gyáránál dolgozott, azután a Magyar–Szovjet Olajipari Vállalat (MASZOLAJ), később pedig a Bányá-
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Bocsánczy János28
 mérnökök – külföldi tapasztalatok és kutatások felhasználásával a hazai 

viszonyokat figyelembevéve 1956-ban elkészítették egy széngyalu terveit. A részletterveket 
Terplán Zénó mérnök, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépelemek tanszékének vezető-
je dolgozta ki A széngyalut a D1MÁVAG Gépgyárban készítették el, s először körülbelül egy 
évvel ezelőtt, a sajólászlófalvi külszíni fejtésen állították munkába...  

Az első magyar széngyalu vékony széntelepen támmentes fronton dolgozik Mindkét ol-

dalán több, legyezőszerűen épített késével oda-vissza gyalul, 3–10 cm-es szeleteket metsz le c 

szénfalból. Úgynevezett talp-ekéjével gyalulás közben fel is rakodja a szenet a mellette húzódó 
kaparószalagra.  

Azt is tudtam, hogy a széngyalu jelenleg a sajószentpéteri II-es aknában működik. De 
a saját szememmel még nem láttam a masinát.  

Ott álltam Bocsánczky (sic) János elvtárs szobájának ajtaja előtt. Bent temérdek em-

ber, telefon csörög, szóval teljes a káosz. Bemutatkozás.  

– Az elvtársnő is velünk akar jönni? Megnézzük van-e hely… – ezzel már indul is kife-

lé. Mögötte baktatok, be a titkárságra, onnan Stoll Loránd29
 főmérnök elvtárs szobájába. Itt 

már együtt a „vizsgabizottság”, zsúfolt a szoba és miről is folyhatna szó, .– széngyalu, szén-

gyalu ... Kapkodom a fejein a műszaki kifejezések garmadától, aminek' talán a felét sem ér-

tem. A legmagasabb szakmai szinten tárgyalnak: Bagó Ferenc elvtárs, a Nehézipari Miniszté-
rium főmérnöke, Jávor Alajos

30
 minisztériumi osztályvezető, Ajtai Zoltán31

 Kossuth-díjas 

                                                                                                                                                         
szati Kutató Intézetnél volt mérnök. 1956 és 1960 között a Vörös Csillag Traktorgyárnak, ahol tervezésirányítói 
minőségben működött. Az összkerékhajtású orr-nehéz traktortípusok, mint az UE–28 és a D4K–B szerkesztésén 
dolgozott, amelyeknek a vontatási hatásfoka és vonóereje a hagyományosan traktorokét jóval meghaladta. 1966-

ban történt nyugdíjba vonulásáig a Ganz-Mávag Mozdony és Gépgyárban volt a járműgyártást vezető főmérnök. 
Itt a motorvonatokban alkalmazott 17/24 típusú motorok korszerűsítését végezte. Nyugdíjazását követően élete 
végéig tanácsadóként dolgozott a Vörös Csillag Traktorgyárnál és a Bányászati Kutató Intézetnél és tervező 
munkásságát is folytatta. 
28

 Bocsánczy János (Szamosújvár, 1920. január 11. – Budapest, 1986. július 25.) bányamérnök, egyetemi tanár, 
dékán. Bányamérnöki tanulmányait Bukaresten, Temesváron és Sopronban végezte el 1943-ban. A somsályi, a 
berentei és a tatabányai 15. aknánál dolgozott üzemvezető főmérnökként. 1951–1953 között a Bánya- és Ener-

giaügyi Minisztérium titkárságának vezetésével bízták meg. 1951–1954 között az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület főtitkára volt. 1952-től a Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató Intézet igazgatója, az 

1955. évi egyesítés után a Bányászati Kutató Intézet igazgató-helyettese lett. 1957-től a borsodi szénmedencében 
dolgozott. 1959-től az egyetemi oktatást választotta élethivatásául. Egyetemi docens volt, majd 1968–1985 kö-
zött a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen a bányagéptani tanszék vezetője volt. Az 1950-es években for-

dult érdeklődése a széngyaluk hazai alkalmazásának vizsgálata felé. Fontosak a kőzetek jövesztésének elméleti 
és gyakorlati vizsgálatával foglalkozó kutatása. Közel száz szakmai publikációja jelent meg.  
29

 Stoll Loránd (Tata, 1920. aug. 12. – Miskolc, 1976. jan. 7.): bányamérnök. Oklevelét a budapesti műszaki 
Egyetem soproni bányamérnöki karán szerezte (1942). Utána a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt Jászó mel-

letti Lucia bányaüzemében helyezkedett el. 1945–1950 között az Ózd vidéki szénbányáknál dolgozott. 1951-től a 
Bánya- és Energiaügyi Minisztériumban a tervfőosztály vezetőjeként részt vett a Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa (KGST) szénbányászati állandó bizottsága majd az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) gazdasági 
bizottságának munkájában. 1957-től a borsodi szénbányászat műszaki irányítója, főmérnök, majd műszaki igaz-

gató helyettese.  A bányaművelés koncentrációja, gépesítése, automatizálása olyan hatékonyságot biztosított, 
hogy a medence a szénbányászatának átmeneti visszafejlesztése időszakában is megtartotta termelési szintjét. 
Termelésirányító műszaki-gazdasági tevékenységén kívül széles körű tudományos és szervező munkát fejtett ki 
több társadalmi egyesületben. 
30

 A sajószentpéteri bányászati szakemberekről szóló fejezetben róla részletesen írunk. 
31

 Ajtay Zoltán Endre (Zilah, 1900. febr. 11. – Budapest, 1983. dec. 3.): bányamérnök, feltaláló, Kossuth-díjas 
(1951). A soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolán szerzett oklevelet 1926-ban. Ezt követően a Hungária Kő-
szénbánya Rt környei bányaüzeménél kezdett dolgozni, majd főmérnök lett. 1936– 1945 között a Magyar Bau-
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mérnök, a Bányaműszaki Intézet32
 igazgatója, Seyfried Gyula33

 igazgatóhelyettes, Nagy Sán-

dor osztályvezető és Stoll főmérnök elvtárs.  

Hát így csöppentem a széngyalu vizsgáztatói közé.  

Sajószentpéter, bányairoda:  

A,z első pillanatban csak a bokáig érő sár, latyak foglalja le a látogatók figyelmét. 
(Valóban bosszantóan nagy a sár, a II-es akna környékén.) Amikor viszont túljutottunk az út 
nehezén, már az átöltözködéssel járó megbeszélések kötnek le. Mert ugyebár mit csináljon 
szegény földi halandó, ha 37-es lábbal áldotta meg a sors, s a bányaüzemeknél általában 42-

esnél kezdődik a csizmák számozása. No, de Hajnal Tivadar,34
 a II-es akna üzemvezető fő-

mérnöke, akit 96 helyen lehet megtalálni egyszerre, segítségemre siet.  

Megyünk a raktárba (ahol nagy rend és tisztaság fogad), s az egyik polcról ing, a má-
sikról nadrág, kabát kerül elő, valahonnan elővarázsolódik egy ici-pici gumicsizma, törpe az 
óriások között.  

Expressz öltözködés, már csak egy kobak (bányászsapka) kell, s az elmaradhatatlan 
karbidlámpa. Kész. Indulhatunk. Kíváncsiságom tárgya a föld alá vezet… 

A II-es aknában: 

Nehezen szokja szemem a sötétséget, pedig előttem vagy 5–6 lámpa imbolyog, lábam 

minduntalan csetlik, botlik, kapaszkodnom kell a síkos lejtőn, s egy kilométeres gyaloglás 
után már érzem, hogy vádlijaimat régen tornásztattam, jelentkezik a derekam. (Erre a bá-
nyászemberek azt mondják, ez semmi, csak meg kell szokni.)  

                                                                                                                                                         
xitbánya Rt főmérnöke, illetve bányaigazgatója volt. A szénbányák államosítása után á pilisszentiváni bánya-

üzem főmérnöke lett. 1951–1955 között a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium, majd a Nehézipari Minisztérium 

főosztályvezetője, ezt követően a Bányászati Kutató Intézet igazgatója nyugalomba vonulásáig, 1966-ig. 1952–
1955 között az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányászati szakosztályának elnöke volt. 
Világhírű találmánya a jövesztő karos, F-típusú fejtő-rakodó gép, amelyet Szilárd Józseffel együtt alkotott meg. 
Fontos találmánya még a vízbetörések elzárásakor alkalmazott faszegmensekből készített gömbgát. Szerkeszté-
sében jelent meg a Karsztvíz elleni védekezés a bányaüzemekben (Bp., 1954) és a Bányavizek elleni védekezés 
(Bp., 1962) c. monográfia. – F. m. A vájároktatás kézikönyve (Sümeg, 1941; Dorog, 1951); Alumínium kézi-

könyv (társszerzőkkel, Bp., 1949); A hazai fejtőgépgyártás és az ezzel kapcsolatos kísérletek ismertetése (Bp., 
1951). – Irod. A. Z. (Bány. és Koh. L., 1984). 
32

 Helyesen Bányászati Kutató Intézet 
33

 Seyfried Gyula okl. bányamérnök. A magyar királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Bánya-. Kohó- és Erdő- mérnöki Karán szerezte meg a diplomáját 1940-ben. A tatabányai szénbányáknál dolgo-

zott a MÁK Rt alkalmazásában. A háború után is a tatabányai szénterületen dolgozott, később a tatabányai tröszt 
főmérnöke. A cikk megjelenésekor a Bányászati Kutató Intézet igazgató helyettese. Később az Országos Érc- és 
Ásványbánya Vállalat főmérnöke. 
34

 Róla csak annyit tudtam kideríteni, hogy a Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki karán tanult 1949-53 

között, itt végzett és diplomázott. (Az 1953-ban végzett bányamérnökök: Barta Sándor, Fulmer József, 
Holdampf Alfréd, Jáni Gyula, Kollár Ernő, Lohrmann Ervin, Molnár Sándor, Monos Gyula, Monos Rudolf, 
Nagy Sándor, Németh Lajos, Piedl Endre, Rem Lajos, Stier Sándor, Szabó László, Mogyorósi Katalin, Szilágyi 
Antal, Szirtes Béla, Szirtes Lajos, Tóth István, Tóth Gábor, Tarnai Endre, Vér László, Vicze Tibor, Zöld Tibor, 
Hajnal Tivadar, Barabás András, Bessenyei Zoltán, Érsek Sándor, Lakatos Péter, Papp István, Falucskai Lajos, 
Juratovics Aladár, Papp Imre, Rácz Dániel, K. Tóth Emil, Szergienkov Cvetán, Szergienkova [Dér] Zsuzsa, 
Magyar Miklós, Abonyi Árpád, Verebélyi Kálmán, Kolonics Lajos, Nemes Árpád, Horvai Ádám, Kottász Ist-

ván, Selmeczi József, Széles Csaba, Kövi János, Dimitrov Martin. (Forrás: Soproni Egyetem. Tablók. Rem Lajos 
bányamérnök tablója) 
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Célnál vagyunk. Előttünk a földön kapcsolótábla, mérőműszerek. Ezekkel állapítják 
meg a széngyalu vágási mélységét és sebességét. Áll a munka, várják, amíg valamennyien 
felkapaszkodunk a frontra, elhelyezkedünk a 60–70 cm. magas munkahelyen. A 46 méter 
hosszú ort (szénfal) teljes hosszában kaparószalag.  

Magát a gyalut még nem láthattuk, a front másik végén van.  

Szőke Károly35
 bányamérnök, a kísérlet vezetője megnyugtat.  

– Nem kell sokáig várrá. Mindjárt megláthatják. Egy perc alatt vágja végig a front-

homlokot… 

– Végigvágja és rárakja a szenet a kaparószalagra, – egészíti ki Hajnal elvtárs.  

– Ez az ember nélküli szénfront… – hallom az ácsolatok mögül.  

Aztán hosszú csengetés, a műszerek felől Matyi bácsi hangja hallatszik.  

– Indíthatom?  

Tovább adják a kérdést, s érkezik a válasz:  

– Kezdhetjük.  

Zúgás, zakatolás, mindannyian előrehajlunk a kaparószalag felé, alig telik el 20–30 

másodperc, megjelenik a masina, hatalmas fogai puhán, omlón szeletelik a szenet, s ahogy 

tovább halad, ráborítja a lefejtett darabokat a kaparóra.  

Eddig a bemutató.  

A vizsga eredménye  

Összeült a „vizsgabizottság”, Ajtai Zoltán Kossuth-díjas mérnökkel az élen. S az 
eredmény? Valamennyien egyöntetűen állapították meg: szénfejtésből jeles.  

Indokolás: Az eddigi tapasztalatokat összegezve, a széngyalu a borsodi vékony, hár-

mas-telepek fejtésére igen alkalmas, gyártását, üzembehelyezését javasolják, más tröszt terü-
letén is ki kell próbálni...  

(réva)36
 

 

A „lelkes” cikk ellenére, a szakmai szempontok alapján, ez a kísérlet is negatív eredményeket 
hozott! 

                                                 
35

 Szőke Károly okl. bányamérnök. 1923 májusában született Székelykeresztúron, elemi és középiskoláit itt 
végezte. 1942- ben kezdte műegyetemi tanulmányait Sopronban, a világháború okozta kényszerű megszakítás 
miatt 1951-ben szerzett bányamérnöki oklevelet. Üzemmérnöki beosztásban a várpalotai szénbányákban dolgo-

zott 1953-ig, majd a Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató Intézetbe (BKKI) helyezték, s ettől kezdve egész 
szakmai pályafutása összefonódott a bányagép-alkalmazási kísérletekkel. A különböző szervezeti változásoknak 
megfelelően - lényegében azonos munkaköri feladatokkal - a BKKI 1955. évi megszüntetése után a Bányászati 
Kutató Intézet (BKI), a Bányagépgyártási Tröszt, az Országos Bányagépgyártó Vállalat, ismét a BKI, végül a 
KBFI dolgozója volt, ahonnan 1983-ban vonult nyugállományba. Az ország különböző szénmedencéiben előbb 
széngyalulási, majd vágathajtó gépkísérleteket irányított a helyszínen, majd a különböző típusú, hazai és külföldi 

vágathajtó gépeknek, valamint ezek kiszolgáló gépsorainak alkalmazási feltételeké irányuló kutatómunkát vég-

zett, illetve irányított nagy szakmai gyakorlattal. 
36

 Észak-Magyarország, 1958. november (14. évfolyam, 258-283. szám)1958-11-14 / 269. szám 
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Az előző táblázat az országban elvégzett gyalulási kísérletek egy részét foglalta össze. Látható 
az előzetesen általunk leírtakból, hogy ez a táblázat nem teljes. Ez csak 1960. februártól kö-
vette le az ilyen jellegű eseményeket.37

 

 

Angyal István38
 bányamérnök kollégánk 1974. évi cikke igazából már a későbbiekben 

jól bevált és egyeduralkodóvá lett maróhengeres jövesztő gépekről szólt borsodi viszonylat-

ban. Csak néhány gondolat a gyalus kísérletekről e cikkből. 

 

„… A maróhengeres gépekkel való szénjövesztést a széngyaluk kísérletei előzték meg, 
melyek 1960-tól 1965-ig tartottak.

39
 Kísérletek folytak a Löbbe-féle széngyaluval Sajószentpé-

ter II. akna, Feketevölgy, Lyukó és Erenyőbányán. 

Ezek a régi típusú széngyaluval történő kísérletek azt bizonyították, hogy a borsodi széntele-

pek és a kísérő kőzetek kőzetfizikai tulajdonságai, a vállaposodás elégtelensége, a nehéz jö-
veszthetőség, továbbá a gyalus műveléshez kapcsolódó fejtésbiztosítási technológiai nehézsé-
gek a széngyaluk sikeres alkalmazását nem teszik lehetővé. A kemény szén, a tömzs-szerű, 
vagy rétegzetten kifejlődött szilikátos beágyazások, a puha talp, mind a gyalus művelés ered-

ménytelenségét bizonyították. 

                                                 
37

 Horváth Gyula főmérnök (Nehézipari Minisztérium, Szénbányászati Főosztály):  Széngyaluk a magyar szén-

bányászatban. Bányászati Lapok, 1963 (96. évfolyam, 1-12. szám)1963-04-01 / 4. szám 
38

 Angyal István okl. bányamérnök 1957-ben szerezte meg bányamérnöki oklevelét a Soproni Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki Karán. 1962. június hóban 1962-ben a Szovjetunióban, a Moszkva–Tula–Donyec medencében a 
vándorbiztosítások tervezését, gyártását és üzemeltetését tanulmányozta Angyal István bányamérnök (Bánya-

gépgyártási Tröszt); Mező László gépészmérnök (Tatabányai Szénbányászati Tröszt); dr. Herendovits Imre gé-
pészeti vezető (Borsodi Szénbányászati Tröszt). Angyal István 1969-ben már, mint műszaki főelőadó szerepel a 
Borsodi Szénbányák OMBKE csoportjának új tagjai között. A szénbányáink műszaki fejlesztő mérnöke, főleg a 
maróhengeres jövesztőgépekkel foglalkozó írásai maradtak fenn a Bányászati és Kohászati Lapokban és a szén-

bányák kutatási jelentéseiben. 
39

 A korábbiakból azonban egyértelmű, hogy 1954-től kezdődtek nálunk! 
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Az 1. táblázatban tájékoztatásul feltüntetjük néhány széntelep egyirányú törőszilárdsági ada-

tait. 

Az 1. táblázatban szereplő és jelzett törőszilárdságú széntelepekben az akkor alkalmazott és 
ismert széngyalukkal eredményesen nem tudtuk a szenet jöveszteni. Tekintettel arra, hogy a 
Lyukó IV. széntelepben észlelt és mért 
kőbeágyazások a Borsodban művelt 
legtöbb széntelepben megtalálhatók, a 
vállalat vezetősége a gyalulás helyett 

a forgácsolás elvén alapuló maróhen-

geres gépek kipróbálását határozta el. 

Azóta már többféle típusú maróhenge-

res gépet alkalmazunk… 

Maróhengeres géptípusok 

A Borsodi Szénbányák területén az első maróhengeres jövesztőgéppel a kísérletek 
1965-ben kezdődtek a tervtárói IV. telepben.40

 A gép KWB–2 típusú, lengyel gyártmányú volt. 
Ezen kísérletek pozitív eredményei következtében a gépek száma és alkalmazási területe meg-

lehetősen kiszélesedett…. 

A Borsodi Szénbányák üzemeiben a külön-böző gépekkel érkezett eredeti marótárcsák nem 
mindig feleltek meg a helyi követelményeknek, így ezeken több módosítást kellett végrehajtani, 
sőt új elveken dolgozó tárcsák kialakítására is sor került. 

Az első KWB–2 típusú gépek dob – jövesztő – hengerrel érkeztek. Ilyen típusú volt a Tervtá-
rón először üzembe állított gép is. Jellemző, hogy a dobon elhelyezett jövesztőkések száma 68 
db, a kések típusa pedig radiális kiképzésű volt. 

A kísérleti idő első részében a gép alkalmazhatóságának és technológiájának tisztázása volt a 
feladat, de ugyanakkor látható volt az is, hogy a szén aprózódása igen nagymérvű. A jövesz-

tett szén szemhullásának javítása érdekében az eredeti géppel érkezett dob–jövesztőhenger 
helyett a Központi Bányagépjavító Üzemünk új spirálmaróhengert tervezett, illetve gyártott. 
Az új maróhengeren a fejtőkések száma az eredeti 68 db helyett 42 db volt. Az ezzel a henger-

rel üzemelő gép igen kedvező eredményt mutatott. Egyrészt megnövekedett a durva szén ará-
nya, másrészt nagyobb vágási sebességet is tudtak elérni. Miután a késszám csökkentése a 
szemnagyság-hullás javulásában igen jelentős tényező, így az idők folyamán a KWB–2, 

KSVA–80 gépeknél már a saját gyártmányú maróhengereken elhelyezett késszám mindinkább 
kevesebb lett, sőt egészen 15 db-ig lecsökkent. 

A marótárcsa-vizsgálat és annak kialakítási munkálatai lényegében még a régi géptípusok 
időszakára esnek (KWB–2, KSVA–80). Az újabb típusú KB–125z, KR–1 gépekhez az eredeti 
tárcsa tangenciális és radiális késekkel volt felszerelve. Ezek három bekezdéses tárcsák. A 
bordákon összesen 14 db tangenciális kés, a homloktárcsán pedig 15, illetve 18 db radiális 
kés volt. A radiális kések azonban minőségileg nem bizonyultak megfelelőnek. Igen sok volt a 
törés és elhajlás. Ennek kiküszöbölésére a marótárcsa szénhomlok felé eső részére (hom-

lok-tárcsa) is tangenciális késeket helyeztünk. Az első kísérletek bizonyították, hogy a megol-

                                                 
40

 Ekkor a Bükkaljai Bányaüzemhez a sajószentpéteri, berentei bányák és Tervtárót (Kazincbarcika) tartozott. 
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dás helyes és járható út. Ezzel kiküszöböltük a nem megfelelő radiális kés alkalmazását, sőt 
ami egyébként célunk is volt, lehetővé vált a típusszám csökkentése. 

 

Mindezek ellenére a gépkísérletek, így a gyalulásiak is egy igen dicsőséges fejezetei a 

sajószentpéteri szénbányászkodásnak. Nem az ittenieken, a vezetőkön, a bányászokon múlt, 
hogy elmaradt a várt siker, hanem a körülményeken!  

A véleményem szerint az itteni gyalulási kísérletek (Kondó, Sajószentpéter), sok mindent be-

bizonyítottak. Azt, hogy ezek a hazai szenek nem gyalulhatók eredményesen, például igen. 
Azt is, hogy minden bányászati kísérletet, gépalkalmazást nagyon át kell gondolni, meg kell 
tervezni, és amit lehet meg is kell mérni, a kutatás előtt és alatt is. 

Azt is, ím, már sokadszorra, hogy ami máshol, más körülmények között eredményes és jó, 
nem vehető át kritika nélkül, a feltételek tételes átvizsgálása nélkül... 

Abból a szempontból viszont teljesen eredményesnek minősíthető, hogy rávilágított arra, a 
bányászati termelési-szállítási gépláncban a kapacitásoknak összhangban kell lenniük, még a 
termelési csúcsokra tekintettel is!  

A későbbi, sikeres maróhengeres jövesztési „irányt” is ekkor, ezek után kapta meg igazán a 
borsodi szénbányászat, ami az itteni szénbányászat teljes megszüntetéséig meg is maradt. 

 

Vékonytelepi szénkombájnos kísérletek 

 

A fellelt anyagok alapján Donbasz kombájnnal Haricabányán (Kondón, 1951-ben) és 
Tervtárrón (Herbolyán, 1952-55), Anna bányán (Perecesen), valamint Kurityánban folytak 

üzemi kísérletek. A Sahtyor és Gornyák kombájnokkal Kondón és Sajószentpéteren (1952-

54),
41

 valamint Berentén folytak kísérletek. 

 

Donbassz-kombájn 

 

                                                 
41

 Aleva János okl. bányamérnök emlékei szerint ő 1958. január 1-től július 31-ig Sajószentpéter II. aknán a 
vékonytelepi jövesztés gépesítési kísérletében vett részt, amelyet Gornyák kombájnnal végeztek. Ez teljesen 

egybevág Káló János okl. bányamérnöknél talált adatokkal, mert ő pedig 1958-tól a Sajószentpéter III. aknán 
bányamester, majd а II. aknán gépesítési mérnök volt és e témákkal foglalkozott. Közreműködésével a Sajó-
szentpéter II. akna „kísérleti bányaként működött, ahol Gornyák-, Sahtyor-kombájnok, széngyaluk (Löbbe-

Hobel, cseh-gyalu) üzemeltek. A borsodi II. telepben Sajószentpéter II. aknán és Berentén bevezették és fejlesz-

tették a korszerű fejtéstechnológiákat, előbb fa, majd acéltámos biztosítással. 
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A Donbassz-kombájn gépesíti a fejtés legfontosabb műveleteit réselést, jövesztést, munkahelyi 
szállítószalagra való rakodást. Alkalmazása 0,8–1,5 m vastag enyhe-dőlésű széntelepek fejté-
sénél történik, ha a telepben nincsenek sűrűn pirit és kvarcit zárványok. 

A Gornyák-kombájn enyhe-dőlésű vékony telepekben alkalmazzák 4° dőlésig. Szerkezeti 
megoldása hasonló a Donbassz-kombájnhoz, annál kisebb és csak a réselő-, rakodó része van 
a Donbasszról ismert daraboló rész elmaradt. 

A kombájn teljesítménye: 30–90 tonna/óra. Az előrehaladás sebességének fokozatai egyezőek 

a Donbassz-kombájnéval. Főmotor-teljesítmény 65 kW. Tömege: 6700–7400 kg a fogásmély-

ség és a magasság változásától függően. 

 

Sahtyor-kombájn42
 

 

 

Gornyák kombájn 

 

 

 

Simon Kálmán szerint: 

 

                                                 
42

 Omaszta Lajos okl. bányagépészmérnök (Magyar Szénbányászati Tröszt, Tatabánya): Szovjet bányagépek 
alkalmazása a magyar szénbányászatban. Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1974 (107. évfolyam, 1-

12. szám)1974-10-01 / 10. szám 
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„… Dudaron, Anna-bányán és Kurityánban Donbassz-kombájn koncentrációk és 
Kondón, valamint Berentén kísérleti jelleggel, Gornyák-kombájn koncentrációk létesül-

tek…”43
 

 

Látszik, hogy a legfontosabb borsodi kísérleti hely, azaz Sajószentpéter II. akna e cikkben 

nem szerepel még, mert igazából csak kicsit később lépett be e téma bányái közé. 

Kombájnos ankét volt 1956. április 8-án, a Szénbányászati Minisztérium Műszaki Fej-

lesztési Főosztálya szervezésében, Miskolcon, a Borsodi Szénbányászati Tröszt tanácstermé-
ben ankétot rendezett. 

 

„… Pártunk Központi Vezetősége múlt év november 12-i határozatában – mondotta a 

bevezetőben – főfeladatként jelölte meg az ipari termelés műszaki színvonalának emelését és 
külön hangsúlyozta a határozat a bányagépesítés fontosságát, ezen keresztül a szénbányászat 
termelékenységének fokozását, a dolgozók fizikai igénybevételének csökkentését, egyszóval a 

bányagépesítést, mint a szocialista bányászkodás egyik legfontosabb útját jelölte meg. 

A kombájnos frontművelés jelentőségével kapcsolatban kifejtette, hogy bár a kombájnnal ter-

melt szén aránya az elmúlt évben csak mintegy 0,7 %-át tette ki összes széntermelésünknek, a 
közelmúlt időszakban jelentős fejlődés tapasztalható ezen a téren is, ugyanis az elmúlt év ne-

gyedik negyedében a kombájnos termelés az első negyedévinek több mint tízszeresére emelke-

dett és az 1956-os év első negyedévé-ben további fejlődés jelentkezett. „A hosszú stagnálás 

után elért fejlődés szükségessé teszi, hogy további feladatainkat ezen a téren megvitassuk és 
konkrétan meghatározzuk. Meg kell vizsgálnunk – mondotta továbbiakban –, hogy az eddigi 

eredményeket és azok közül a legjobbakat milyen módon érték el, hogy a tapasztalatok átadá-
sa jelentse az első segítséget a további munkához. 

A kombájnos frontművelést eddig főképpen az jellemezte, hogy erőnket elsősorban a gépek 
üzembeállítására és üzemeltetésére fordítottuk. A mai helyzetben – mikor már fronti kombájn-

jaink csaknem kivétel nélkül üzemelnek –, figyelmünket sokkal komolyabb mértékben kell 
azokra a tényezőkre fordítani, melyek a kombájnos művelés tervszerűségét és gazdaságossá-
gát befolyásolják…“44

 

 

A bevezető után Zsille Lajos a Borsodi Szénbányászati Tröszt Műszaki Fejlesztési osz-

tályának vezetője ,,A borsodi kombájnos frontművelés értekelése“, majd Jármai Ervin a 

dudari bányák főmérnöke ,,A dudari Dobassz-kombájnos frontművelés“ címem tartottak elő-
adást. 
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 Simon Kálmán okl. bányamérnök, a Szénbányászati Minisztérium Széntermelési Főosztályának főmérnöke: 

Szovjet tanulmányúti tapasztalatok alkalmazása szénbányászatunk fejlesztésében. Bányászati Lapok, 1955 (88. 
évfolyam, 1-12. szám)1955-05-15 / 5. szám 
44

 Beszámoló a Miskolcon megtartott bányagépesítési ankétről. Simon Kálmán hozzászólásából. Bányászati 
Lapok, 1956 (89. évfolyam, 1-12. szám)1956-06-15 / 6. szám 
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„… Az előadásokat hozzászólások és vita követte. Elsőnek Pető Szilveszter a herbolyai 
bányaüzem főmérnöke szólt hozzá és a legfontosabb feladatnak a bérezés helyes megoldását 
jelölte meg. A gépkarbantartás megjavításáról és a géppel dolgozók továbbképzéséről beszélt 
többek között és végül a herbolyai dolgozók nevében az összes szénfejtőgéppel dolgozó üze-

meket versenyre hívta ki.  

Lovas Dezső herbolyai kombájnvezető a dudari bánya kombájn vezetőit, Naischel Barna 

kombájn-aknász pedig a kombájn-aknászokat hívta ki versenyre. Bartkó Ferenc kondói front 
brigád-vezető tapasztalatcserét javasolt. Czike Albert a kondói bányaüzem főmérnöke hozzá-
szólásában a Gornyák-kombájnos művelést értékelte. Elmondta, hogy a Harica -lejtősakna 

III. telepi mezeje Gornyák-kombájn művelésre kiválóan alkalmas ott, ahol a szén települése 

nyugodt, vetőmentes – ezért az előkészítéseket hazafelé haladó fejtés kialakítására időben kell 

elvégezni. A folyamatos szállítás zavartalan megoldása mellett lehet csak a kombájnos műve-

lés előnyeit kihasználni, mivel a szállítási zavarokra az sokkal érzékenyebb, mint a kézi műve-

lés – mondotta a hozzászóló. 

Bocsánczy János a Bányászati Kutató Intézet igazgató helyettese a csuklókeretes Donbassz-

kombájnnal végzett kísérletek tapasztalatairól számolt be, majd többek között a munkaszerve-

zés és biztosításkérdéseivel foglalkozott. Megjegyezte továbbá, hogy a jelenlegi láncos-

vonszoló berendezéseink a modern bányászat követelményének nem felelnek meg és a frontok 

gépesítése ezen a téren is jelentős előrehaladást követel. Jenő László a Középdunántúli Szén-

bányászati Tröszt Műszaki Fejlesztési Osztály vezetője hozzászólásában bejelentette, hogy a 
dudari Donbassz-fronton az acéltámos biztosítást bevezetik. Csák Gyula a Borsodi Szénbá-
nyászati Tröszt Műszaki Fejlesztési Osztályának dolgozója hozzászólásában elmondotta, hogy 
a műszaki fejlesztési problémákat a többi osztályokkal együttműködve lehet csak eredménye-

sen megoldani. Varga István a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete részéről szólt hozzá és a 
kollektív bérezés kialakítását javasolta a gépi jövesztésű frontokon. A tapasztalatcsere fontos-

ságára is felhívta a figyelmet és a kombájnos frontok dolgozói között kialakuló verseny nép-

szerűsítésére, annak értékelését és jutalmazását javasolva. Menyhárth László a 
Középdunántúli Szénbányászati Tröszt főmérnöke a vastámos és csuklós-süveges biztosítás 
bevezetési terveiről számolt be és a kombájnos frontok homlokhosszának megnövelésére, va-

lamint ezzel kapcsolatban a fronti szállítás biztonságosabb megoldására tett javaslatot. Bod-

rogi Jenő a Borsod-megyei Pártbizottság részéről hozzászólásában az optimális front-
homlokhossz meghatározásának szükségességét ismertette. A fronti szállítás megoldását fon-

tos feladatnak jelölte meg, továbbá felhívta a figyelmet, hogy a vezetők a dolgozókkal a prob-

lémákat a gépesítés során beszéljék meg és azok megoldását ne csak utasításszerűen kezeljék. 
Hozzászóltak még Jáni Gyula, Király Pál, Szentpéteri Ernő, Üveges János, Sz. Tóth István, 
Hunyadvári István, Urbán József, Pothornik Adolf, Burghardt János és Sztollár Gusztáv…”45

 

 

 

„… A „Donbassz” fejtőgép mellett beszerzett „Gornyák” és „Sahtyor” típusú kom-

bájnok 1,0 m-nél vékonyabb telepek művelésére alkalmasak… 

                                                 
45

 Bányászati Lapok, 1956 (89. évfolyam, 1-12. szám)1956-06-15 / 6. szám 
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Szerkezeti felépítésük az aprító tárcsák, illetve a különálló felrakó szerkezet elhagyásával ki-

sebb minimális nyitott főtefelület elérését tette lehetővé. Többek között ennek következménye a 

„Gornyák” és a „Sahtyor” típusú fejtőgépek elfogadható eredményeket biztosító alkalmazása 

a borsodi szénmedencében…”46
 

 

Természetesen itt – Sajószentpéter tekintetében – is ezen túl még számtalan kutatás-

fejlesztés folyt a szénbányászat szinte minden összetevőjére vonatkozóan. 

Ezekből csak szemelvényeket adunk. 

Dr Tarján Gusztáv professzor az 1950-as években is széleskörűen foglalkozott az itteni sze-

nek minőségével, osztályozhatóságával, előkészítésükkel, sőt a hazai szenek „moshatósági” 

kérdéseivel is. Nem egyszer vitába szállt a Bányászati Kutató Intézet ilyen jellegű kutatási 
anyagaival.

47
 

 

„ A Berényi József és Gál Ernő által összeállított „Szénvizsgálati adatok 1950–1951” 
(Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, 1953) című kiadvány H. II. része (103–179. 

lap) a Bányászati Kutató Intézetben megvizsgált számos hazai szénfajta mosási görbéire vo-

natkozó alapadatot közöl (az egyes fajsúly frakciók súlyszázalékát, nedvességét, hamu száza-

lékát, fűtőértékét stb.)… 

A Berényi–Gál könyv számos borsodi szén 20–80 mm-es osztályára vonatkozó adatot közöl 
(15 bányánál 3–3, 2 bányánál 2–2, 20–80 mm-es szénminta szerepel). Ezeknek az adatoknak 
a számtani közepesét és 13, illetve 4 (ózdi) azonos jellegű bányára kiszámított átlagos hamu-

százalék értékeket, továbbá ezen értékek középhibáját a 4. táblázat tartalmazza. (A százalékos 
középhibák átlagértéke a 13 bánya átlag adatainál 12,0 %, a 4 (Ózd környéki) bánya átlag 
adatainál 6 %). A 3. táblázat 11 borsodi szenénél a kiszámított átlag hamuszázalékok átlagos 
középhibája 12,6 %, a 8 dunántúli eocén szénnél 20,9 %. 

 

                                                 
46

 Omaszta Lajos okl. bányagépészmérnök (Magyar Szénbányászati Tröszt, Tatabánya): Szovjet bányagépek 
alkalmazása a magyar szénbányászatban Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1974 (107. évfolyam, 1-

12. szám)1974-10-01 / 10. szám 
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 Dr. Tarján Gusztáv okl. bányamérnök, egyetemi tanár, Kossuth-díjas akadémikus (Műszaki Egyetem, Sopron): 
Hazai szeneink előkészítésére vonatkozó diagramok és más adatok. Bányászati Lapok, 1958 (91. évfolyam, 1-

12. szám)1958-02-01 / 2-3. szám 
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A sajószentpéteri újításokról, javaslatokról nem maradt fenn értékelhető iratanyag, de 
teljesen bizonyos, hogy nagy számban lehettek ilyenek! 

Így csak arról tudunk beszámolni, amik valamelyik szaklapban is szerepeltek. 

Ilyen volt Szalai Béla gépészmérnök48
 társszabadalma. 

 

 „ Közzététel napja: 1959. május 20. 
                                                 
48

 Szalai Béla a sajószentpéteri szénbányászat egyik jeles személyisége. Már Kandó Kálmánékkal is együtt dol-

gozott az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt-nél és az Imperiál Rt berentei szénlepárlójában. Aztán  itt 
folytatta tovább pályafutását. a sajószentpéteri bányaüzemeknél és az iparvasúton is. 
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CA-133 (1 a) Csató Miklós nyug. bányaműszaki tisztviselő, Miskolc (56 %), Riedl Gé-
za gépészmérnök, Oroszlány bányatelep (22 %) és Szalai Béla gépészmérnök, Sajószentpéter 
(22 %). Eljárás és berendezés nedvesszén szárítására. Bejelentés napja: 1957. szeptember 

12.(Aknai).”49
 

 

 Az 1950-es évek végén folytak mérések a bányalevegő felmelegedésével kapcsolato-

san is Sajószentpéter II. aknán. 

 

„ A vonatkozó szakirodalom [1, 2] foglalkozik a levegő felmelegedésével mély bánya-

vágatokban, víz párolgásával elérhető hűtőhatás figyelembevételével. A párolgás vágatmenti 
lefolyását tekintve két minőségileg eltérő jelenség különböztethető meg… 

Mély bányákban, ahol klimatikus kérdések egyáltalán felvetődnek, egyedül célravezető kö-
ze-lítés a párolgás lineáris lefolyásának figyelembevétele… 

A lineáris elpárolgási feltételt a gyakorlat is igazolta és a vele elért eredmények a gyakorlati 
megfigyelésekkel igen jó egyezést mutatnak. 
Erre vonatkozóan Sajószentpéter II. lejtős 
aknájánál méréseket végeztem Assmann-féle 
aspirátoros pszichrométerrel. Az eredmények 
alapján felrajzolt diagram (2. ábra) az ab-

szolút vízgőztartalmat és a vágatban áramló 
levegő felmelegedését ábrázolja a vágat-

hossz függvényében. A nagy vízgőztartalom-

növekedés ellenére a relatív páratartalom 
közel állandó érték, amit a nagy hőfokemel-

kedéssel magyarázhatunk. Ebben az esetben pl. az expo-

nenciális párolgás feltételezése hamis eredményekre 
vezet, míg a lineárispárolgási feltétel jó közelítést ad. 

A vágat azon pontjától kezdve, ahol a levegő telítettségi állapotát eléri, a vágat bármely pont-

jában csak annyi víz párolog el, amennyi abban a pontban az ott lévő hőmérsékleten telíti a 
levegőt…”50

 

 

                                                 
49

 Bányászati Lapok, 1959 (92. évfolyam, 1-12. szám)1959-08-01 / 8. szám. Szabadalmi szemle (Kivonat a Sza-

badalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítőből) Közzétett találmányi bejelentések. 
50

 Dr Tarján Iván okl. bányagépészmérnök, egyetemi adjunktus: A vízgőzzel telített bányalevegő felmelegedése. 
(Nehézipari Műszaki Egyetem, Bányamérnöki Kar, Miskolc). .A méréssorozat és a tanulmány a szerző által 
beadott kandidátusi értekezés része.  Bányászati Lapok, 1960 (93. évfolyam, 1-12. szám)1960-04-01 / 4. szám 

Dr Tarján Iván 1930-ban született Mezőtúron, 1949 – 1953 között szerzett gépészmérnöki diplomát a miskolci 
Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemen. 1953-tól a Bányagéptani tanszéken lett tanársegéd, később ad-

junktus. 1970-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1972-től az Eljárástechnikai (akkor Ásványelőkészítési) Tan-

szék vezetője lett, melyet 1995-ig vezetett. 2000-ben ment nyugdíjba. Két intervallumban volt a Bányamérnöki 
Kar dékánja.2017. 12. 12-én elhunyt. 
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 Az 1960-as években is mélyreható vizsgálódások voltak a fejtés-vágathatás arányának 

optimalizálására, valamint a szükséges nyitott vágathosszak megállapítására. Ezek létfontos-

ságú és igen gyakran súlyos költségeket hordozó tényezők voltak. Mindezeket vállalati szinten 

ugyanúgy elemezték, mint iparági-bányászati szinteken! Sajószentpéter III. akna is nevesítve 
lett. 

 

 „ A magyar szénbányászat fejtéselőkészítési munkáinak 95 %-a a folyó termelési ön-

költség terhére valósul meg. Ennek forint összege megközelítően azonos az iparág évenkénti 
beruházásának méretével. A vágathajtás tehát igen költséges munkafolyamat, ezért kívánatos, 
hogy üzemi szinten két-három évre előre meg legyen a jóváhagyott feltárási program. 

A vágathajtási tevékenység és az egyes üzemek szénvagyonának feltártsága az eddiginél szo-

rosabban összekapcsolandó. Több megfigyelési mód párhuzamos alkalmazásával az optimális 
vágathajtási szükséglet meghatározása indokolt. A magyar szenek heterogén minősége miatt 
azonban az optimalizálás terjedjen ki a feltárandó szén minőségének jellemzésére is. 

Az alkalmazottak premizálása, ösztönzése részben az önköltségi tervek teljesítésére támaszko-

dik. Mivel a vágathajtás mérete erősen befolyásolja a mindenkori termelés önköltségét, ezért 
a tervtől eltérő méretű vágathajtás esetén – önköltség korrekció alkalmazása célszerű…. 

A szénbányászat termelő tevékenységének egyik jelentős része a vágathajtás. A termelő mun-

kával párhuzamosan végzett szén- és meddő- vágathajtás volumenére és arányára az alábbiak 
mutatnak rá: 

Az elővájásokból kikerülő szén évi mennyisége megközelíti az 5 millió tonnát, az összesnek kb. 
17,7 %-a. Az elmúlt évben kb. 750 km szén és meddő-elővájást végeztek. Naponta több mint 9 
ezer műszakot igényel ez a tevékenység, tehát közel 11 ezer fő szakmunkás bányászt köt le. 
Ezen túlmenően a különböző szállítás, kiszolgálás stb. révén még igen tekintélyes mértékű ún. 
„rezsi” létszámot is igénybe vesz. 

Az elővájási műveletek összes költség-

igénye évente közel 1,8 milliárd forint-

ra tehető, tehát az összes ráfordításnak 
mintegy 23 %-a az elővájás címén 
merül fel. Ugyanakkor az egy év ösz-

szes beruházás kb. 1,5 milliárd Ft. A fentiek szerint tehát az üzemi költségek terhére végzett 
elővájások összköltsége meghaladja a beruházási tevékenység terjedelmét…. 

A mélyművelési széntermelés, az évenkénti vágathajtás és az év végi nyitott vágatállomány 
alakulása az utóbbi években a következő volt 
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A mélyművelési termelés állandó emelkedésével nem arányosan alakult tehát a vágathajtás 
mennyisége; ez nem emelkedett, hanem szinte folyamatosan csökkent. A nyitott vágathossz km 
összmennyisége azonban, nagyjából a 
széntermelés, mennyiségével lépést 
tartva évről-évre emelkedik. A külön-

böző művelésmód változás, a biztosítá-
si módszerek korszerűsítése stb. mel-

lett nyitott és nagy kérdés, indokolt-e 

az ilyen nagy (a Budapest –Helsinki 

távolságnak megfelelő) vágathossz 
nyitvatartása, fenntartása?... 

Az ezer tonna termelésre eső összes 
nyitott vágathossz iparági szinten 70 
fm

51
 körül van évek óta. Szénmedencénként ez 31 és 147 fm/1000 tonna között váltakozik, te-

hát igen nagy szóródású. Különösen nagy a nyitott vágathossz fajlagos mutatója Ózdvidéken, 

Borsodban. Az iparági szinten kiegyensúlyozottnak mondható mutató területenként igen válto-

zóan fejlődik. Csökken pl. Borsodban és Pécsen, valamint Várpalotán. Ezzel szemben jelentő-
sen emelkedik Ózdvidéken, Dorogon, Tatabányán. 

Üzemi szinten ez a mutató egyrészről helyenként feltűnően magas, másrészről időszakonként 
jelentősen hullámzik. Különösen magas a fajlagos nyitott vágathossz a Borsodi szénmedencé-
hez tartozó – Nagybarca, Pálinkás II. Kondó, Felsőnyárád, Edelény I, Sajószentpéter III. – 

üzemeknél. Több kirívó példa található Ózdvidéken és Nógrádon is. A hazafelé haladó fejtési 
technológiát alkalmazó üzemeknél a vágatselejtezés lassúbb folyamatú. Az emelkedés több 
helyen azzal magyarázható, hogy a feltárás több szinten történt és a fejtés egyelőre csak a 
felsőbb szintekben folyik…”52

 

 

Mindezekhez csak egy megjegyzés! Az eltérő földtani, tektonikai és bánya-víztelenítéssel 
kapcsolatos kérdések miatt ezek az általános összevetések sokszor nem tükrözik a valóságot. 
Sajószentpéter III. akna rengeteget küszködött a víztelenítési gondokkal, 1973. évi bezárásá-
ban is nagy szerepe volt ezeknek a bányászati nehézségeknek. 

Számos bányánk esetén, csak és akkor lehetett probléma-mentesebb bányászkodásra számíta-

ni, ha a vágatok sokkal hamarabb elkészültek és bennük, vízlecsapoló főte-kutak létesítésével, 
hatásos elővíztelenítést alkalmaztunk.  

Így a nyitott vágathosszak kérdése is mindig nyitott volt! Elméletileg csak teher volt a nyitott 
vágathossz? Gyakorlatilag, aligha… 

 

                                                 
51

 fm → folyóméter, a bányászatban használatos kifejezés, inkább „folyamatos méter” a jelentése. (A „folyó" 
előtag a folyamatosságra, míg a „méter" a hosszmértékre való utalás) 
52

 Dr. Radó Antal. okl. közgazdász, tudományos osztályvezető (Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és 
Üzemszervezési Intézete, Budapest): Vágathajtási gazdálkodás a szénbányászatban. Bányászati Lapok, 1964 (97. 
évfolyam, 1-12. szám)1964-06-01 / 6. szám 
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Sok egyéb közül csak egy érdekes és különleges kutatási téma, ami Sajószentpéter térségét is 

érintette. 

 

„…  Az eddigi adatok alapján úgy látszik, hogy a nyomelemek közül esetleg a germá-
nium dúsul fel műre érdemes mennyiségben. 

 

Germánium mintavételi helyek 

 

A germánium az V. telep rossz minőségű szénpadjaiban található, az organikus részhez kötöt-

ten. A germánium mennyisége a hamutartalommal arányosan egyideig nő, majd csökken. 
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A dúsulás mértéke a Bán és Tardona patak között a legnagyobb és a Bükk pereme felé nő… 

A borsodi szenek nyomelem-vizsgálataival először 1955-ben Szádeczky-Kardoss E. és 
Földváriné Voly M. (6) foglalkozott. Később, 1958-ban Kubovics I. (3) végzett méréseket a 
felsőnyárádi mintákon… 

Ezideig a Bányászati Кutató Intézetben (1, 9) mintegy 94 (57 bányabeli és 37 fúrási) mintavé-
teli helyről vett 481 db kőzetnek (mintának) vizsgálták meg a nyomelem tartalmát. Ezek közül 
322 mintából nyomelem társulást (több nyomelemet) (2. táblázat), a többiből pedig csak Ge-t 

határoztak meg. 

A legújabb mintákból 15 nyomelem vizsgálatát végezték. A meghatározott nyomelemek azon-

ban csak 10 esetben azonosak az első vizsgálatok alkalmával meghatározottakkal. (Ezek: Ni, 
Cu, Ge, Sn, As, Be, Ar, V, Cr, Mo). Pontos mennyiségi összehasonlítást a vizsgálatok alapján 
nem végezhetünk (színképvonalak erősségét kellene összehasonlítanunk g/t értékkel), de azt 
megállapíthatjuk, hogy a feldúsulás mértéke az egyes elemekre vonatkoztatva azonos tenden-

ciájú… 

Sok szénmedencében, a vékonyabb telepekben a telep elvékonyodásokkal növekszik a germá-
nium tartalom. Borsodban a vékonyabb telepekben feldúsulás akkor volna várható, ha a vé-
kony telepek képződésének ideje azonos volna a vastag telepek képződési idejével. Takács P. 
(9) a törvényszerűséget bizonyítva látta a Kondó 161. sz. fúrás adata alapján, ahol ezideig a 

legnagyobb germánium feldúsulás volt található. (A 0,5 m vastag telepben 162 g/t Ge02-t ha-

tároztak meg.)..”53
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Dr Juhász András okl. geológus, osztályvezető főgeológus (Borsodi Szénbányák, Miskolc): A keletborsodi 

széntelepek nyomelem vizsgálatai Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1968 (101. évfolyam, 1-12. 

szám)1968-04-01 / 4. szám 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feketézők, árdrágítók. 

Újabb zsidóellenes ügyek 1945 után Magyarországon! 
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„Mert szelet vetnek  

és vihart aratnak…”1
 

 

Korábbi fejezeteink között írtunk az 1940-es évek ilyen jellegű eseményeiről és annak 
tragikus kifejleteiről. Aztán lesznek majd 1956 kapcsán is ilyen jellegű „beütések”. Azt 

azonban, hogy zsidóellenes atrocitások voltak a háború utáni „demokratikus” időkben, keve-

sen tudják! 

 

„ … A háború után Magyarországon is több zsidóellenes zavargás tört ki, például Óz-

don, Kunmadarason, Miskolcon, Sajószentpéteren, Makón. Ezeket esetenként a helyi kommu-

nisták szították, hogy így növeljék saját népszerűségüket a „feketegazdaság haszonélvezői” 
ellen indított kampány révén…”2

 

 

Tehát 1956 előtt is volt már azonban számos ilyen esemény! Csakhogy ekkor ezekben, általá-
ban, már nem a szélsőjobb, hanem éppen a szélsőbal, a kommunisták hergelték a tömegeket. 
Mindezeknek alapja azonban az országos nyomor volt, a befejeződött háború után, ami vi-

szont ismét tökéletesen lerabolta az országot… Ehhez jött a hiperinfláció és a politikai, gaz-

dasági összevisszaság… Akit mélyebben is érdekelnek a történések, azoknak ajánlom figyel-

mébe „Pelle János Lincselés Miskolcon” című tanulmányát. Ebben bizonyítja, hogy a korábbi 
miskolci „nyilasok” közül, kik azok, akik az új „politikai rendőrség” soraiban tűntek fel és 
„időt, fáradtságot nem ismerve”, próbálták feledtetni múltbeli tevékenységeiket, az új „gaz-

dáik” nagy megelégedésére…  

Ez így egy elég tudathasadásos állapot… 

 

„ Az eddig feldolgozott források alapján 1945 és 1948 között Magyarországon lega-

lább 250 olyan incidens történt, ahol az antiszemitizmus bizonyosan vagy feltételezhetően a 
kiváltó okok között szerepelt. Tizenhat településen történtek olyan események (egy vagy több 
alkalommal, összesen 21 esetben), amikor a konfliktus csoportos bűncselekményhez, szélesebb 
körű vagy súlyosabb következményű atrocitáshoz (gyilkosság, bántalmazás, rablás, jelentős 
anyagi kárral járó pusztítás) vezetett. (Békéscsaba, Budapest, Dombegyháza, Hajdúszoboszló, 
Karcag, Kunmadaras, Makó, Mindszent, Miskolc, Nyírtass, Ózd, Pécs, Sajószentpéter, Selyp, 
Szegvár, Szolnok.) Nem soroljuk ide például a közönséges rablógyilkosságokat, ahol az anti-
szemita indíték nem bizonyítható (Alsópáhok, Budapest, Penészlek), a személyes konfliktus 

keretei között maradó verekedéseket (Balatonszárszó) és a temetőrongálásokat.  

Földrajzilag a Tiszántúl és az északi iparvidék területére esik az esetek jelentős része, 
beleértve a húsz legsúlyosabb konfliktus zömét. A leginkább érintett régiók Miskolc környéke, 

                                                 
1
 Hóseás 8,7. 

2
 http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=148:nepirtas-utan-zsidoellenes-

atrocitasok-magyarorszagon-1945-1948-&catid=15:tanulmanyok 

http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=148:nepirtas-utan-zsidoellenes-atrocitasok-magyarorszagon-1945-1948-&catid=15:tanulmanyok
http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=148:nepirtas-utan-zsidoellenes-atrocitasok-magyarorszagon-1945-1948-&catid=15:tanulmanyok
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a Nagykunság, a Hajdúság és a Viharsarok voltak. Közös jellemzőjük, hogy ezeken a vidéke-

ken különösen nagy létszámú ellátatlan, elégedetlen mezőgazdasági illetve ipari népesség élt. 

A „reakciósok” elleni kampány közvetlen következményeként törtek ki az első zavar-

gások 1946. február közepén-végén (Sajószentpéter, Ózd), majd márciusban (Békéscsaba, 
Mindszent, Szegvár). Az erősödő zsidóellenes közhangulat szimptómájaként 1946. május-

júniusában a Tiszántúlon végigsöpört a vérvád. Kunmadaras mellett súlyos incidens történt 
Makón és Karcagon. Röviddel ezután, 1946 nyár közepén tetőzött a legnagyobb antiszemita 
erőszakhullám, középpontjában a miskolci eseményekkel. Aligha véletlen, hogy az esetek idő-
rendje szoros egyezést mutat az inflációs folyamat dinamikájával. 1946 májusában az előző 
hónapban mért 60 %-ról 1000 % fölé nőtt az átlagos napi áremelkedés szintje. Rövid enyhü-
lés után június második felében az utóbbi arány nyolcszorosára ugrott, majd július végére a 
májusi szint több mint százötvenszeresére (!) emelkedett. 

Az elkövetők szociológiai összetételét vizsgálva a legfeltűnőbb a fiatalkorúak hangsú-
lyos szerepe. A 14 és 21 év közötti korosztály képviselői szinte minden fontosabb atrocitásban 
tevékeny szerepet játszottak. Valószínűsíthető, hogy a miskolci

3
 és kunmadarasi gyilkosságok 

során öt esetből legalább három alkalommal kamaszkorú fiúk mérték az áldozatokra a halá-
los csapást. Az általános pszichológiai jellemzők (kisebb felelősségérzet, önkontrol, stb.) mel-

lett az is magyarázhatja a jelenséget, hogy a háborús légkörben, gyakran felügyelet vagy ok-

tatás nélkül felnövekedett, erőszakkal naponta szembesülő generáció tagjairól volt szó. 

Az atrocitások tettesei nagy többségükben magyar etnikumúak voltak és többnyire a 
társadalom legszegényebb illetve legalacsonyabb presztízsű rétegeiből (képzetlen vagy fiata-

labb munkások, földmunkások, cselédek) származtak. Több helyütt feltűntek cigány származá-
sú elkövetők is, de ez a tény aligha értelmezhető etnikai konfliktusként, inkább a tettesek tár-

sadalmi összetételével magyarázható. Figyelemre méltó, hogy a jelentések hajlamosak voltak 
eltúlozni illetve hangsúlyozni a cigányok szerepét. Kunmadarason például a nők mellett „ci-

gányok és fiatalkorúak” részvételéről beszéltek. Miskolcon több beszámoló is kiemelte, hogy 

két cigány munkás játszotta a főszerepet Fogarasi Artúr főhadnagy megölésében, és hogy a 
rendőrtiszt lövése éppen egy cigány fiút sebesített meg a támadók közül. Ez a beállítás szol-

gálhatta a felelősség áthárítását egy másik „külső” csoportra illetve a társadalom „felelőt-

len”, „lumpen”, „csőcselék” elemeire. 

Az egyik legalaposabban dokumentált ügyben (Miskolc) például a korabeli beszámo-

lók és a későbbi értelmezések sem egységesek. A kortársak rögtön az események után felhívták 
a figyelmet arra, hogy a tömeg jó érzékkel választotta ki a potenciális célpontok közül a zsidó 
származásúakat.4 Ez az (később Bibó István által megismételt) érvelés azonban figyelmen 
kívül hagyja azt a tényt, hogy a harmadik vádlott cselekménye nem vált „üggyé”, azzal nem 
foglalkozott a propaganda és a pártsajtó. A provokáció célpontja Rejtő Sándor és cége volt, 

                                                 
3
 Később részletesebben. 

4
 „A józan ész azt követelné, hogy ha már egyszer árdrágítókat von felelősségre a nép, akkor a tettenérés pillana-

tában feledkezzék meg a fajpolitika fülbesúgásáról és éhes indulatában egyképpen öklözze meg a zsidót és a 
keresztényt. A miskolci feldühödtek, a népítélkezők azonban igen finom és politikus megkülönböztetést hajtot-

tak végre, amilyet az indulat pillanataiban nem, csupán a józan megfontoltság perceiben vesz észbe a mérlegelő 
ember. Vizsgálat tárgyává tették a bűnösök származását és a nem-zsidót futni engedték” Kósa János: Miskolci 
„népítélet”. Haladás, 1946. július 31. 
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nem függetlenül származásától, de nem is kizárólag a miatt. Megkockáztatható az a feltevés 
is, hogy ha a kapitányság épületében a tüntetők megtalálják Fogarasi főhadnagy nem zsidó 
bajtársait, őket is meglincselték volna. 

1946.07.29-08.01. Miskolc
5
 

A „népítélet” során két embert gyilkolt meg a lincselő tömeg. A tettesek felelősségre 
vonása elmaradt. 

A miskolci antiszemita „népítéletre” a forint bevezetését közvetlenül megelőző, külö-
nösen kritikus szociális és politikai helyzetben került sor. 1946. július 23-

án a MKP tömegdemonstrációt rendezett Miskolcon. Ennek célja a gaz-

dasági stabilizációs lépések ideológiai alátámasztása volt. Rákosi Mátyás 
beszédében6

 akasztófával fenyegette meg a gazdasági reform ellenségeit. 

 

Rákosi Mátyás 

 

 Hasonló stílus jellemezte a pártsajtót is. A következő napokban országszerte ún. fo-

rintvédő bizottságok alakultak. A miskolci bizottság tagjai július 27-én feljelentették a Flórián 
malom tulajdonosát.7 A vád szerint Rejtő Sándor8

 a törvényes 130 helyett mázsánként 240 
                                                 
5
 Antiszemita zavargások, pogromok és vérvádak 1945-1948 írta: Csősz László (szerkesztette: Deme Anna -

Kádár Gábor) 
6
 1946 júniusában Miskolcon az addig is érezhető feszültséghez, amit csak súlyosbított a romló közellátási hely-

zet, újabb veszedelmes tényező társult: a „nagypolitika”. Az MKP országos vezetői sorra utaztak le a munkásvá-
rosba, s ott rohantak ki a spekulánsok ellen. Gerő Ernő egy beszédében Miskolcon tette fel a szónoki kérdést: 
„miért nem kötöttek fel eddig egyetlen nagyfeketézőt sem?” Farkas Mihály, aki azért jött, hogy felmutassa az 
első forintos érmét, ugyanott jelentette ki: „Aki a forintot rontja, pusztuljon!” Nógrádi Sándor a Szabad Magya-

rország július 9-ei számában már „megelőlegezte” Rákosi nevezetes beszédét a Népkertben: „Aki a forintot alá 
akarja ásni – s máris lelketlen ügyletekkel kísérleteznek az új pénz rontására – annak lógnia kell!” A rendőrség, 
ennyi buzdítás hatására akcióba is lépett. Ahogy ez a Szabad Magyarország július 10-ei tudósításában olvasható, 
leleplezte Ekstein hentest, aki „feketehússal kereskedett, kilószámra rejtegette az aranyat és a bőrt”. A cikk vé-
gén figyelmeztették a többi feketézőt: „A rendőrség egyébként is el van szánva, hogy az egyre inkább elharapó-
zó, de a gazdasági életre káros spekuláció megfékezésére a legerélyesebb intézkedésekkel fog elrettentő példát 
statuálni.” Ilyen előzmények után július 21-én Rákosi Mátyás, az MKP főtitkára is Miskolcra látogatott. Erőtel-

jesen szervezkedtek és agitáltak azért, hogy jól fogadják, mert sokan egyáltalán nem lelkesedtek érte. A hangu-

latjelentések szerint ilyesfajta feliratok jelentek meg a vasgyárban: „Jön Rákosi, a zsidók királya!”, „Jön Rákosi, 
a batyus zsidó!”, „Jön Rákosi, aki eladta az országot az oroszoknak!” (Pelle János: Lincselés Miskolcon) 
7
 A miskolci pártbizottság július 27-én feljelentette a Flórián malom tulajdonosát. „A zsidó Rejtő Sándor a tör-

vényes 130 helyett mázsánként 240 forintért vállalta húsz mázsa liszt szállítását a kommunista párt nyomdája 
részére.” A miskolci Kommunista pártlap beszámolt az ügyről és uszító hangnemben követelte az árdrágítók 
megbüntetését. Az indulatokat tovább szították a diósgyőri vasgyárban terjesztett, „Halál a Flórián-malom feke-

tézőire!” kezdetű, népítéletet követelő röplapok. Ennek természetesen voltak előzményei! A rendőrség figyelni 
kezdte a miskolci malmokat, különösen a legnagyobbak egyikét, a Flórián-malmot, melynek zsidó tulajdonosa 
volt. Kovács Istvánt, aki a deportált zsidók visszakövetelt vagyonának ügyeiben nyomozott, a felettesei korán 
ráállították a Flórián-malom tulajdonosára, a szociáldemokrata Rejtő Sándorra és munkatársára, Jungreisz Ernő-
re. „1946 márciusa óta folyamatosan figyeltük a két malmost. Mi, bűnügyisek egész tavasszal dolgoztunk ezen 
az ügyön, folyamatos szolgálatot szerveztünk. Nap, mint nap jelentettük, mikor és ki szállít lisztet a Flórián-

malomból. Akkor nem tudtam, mi lett ezeknek a jelentéseknek a sorsa, azóta sem gondolkodtam el rajta. Emlék-

szem, hogy bennünket, bűnügyiseket nem avattak be a politikai osztály titkaiba: semmit sem tudtunk a létrástetői 
exhumálásról vagy arról, hogy tüntetés készül a malmosok ellen.” Kecskés Ferenc, a rendőrség politikai osztá-
lyának vezetője természetesen tudta, hogy Rejtő Sándor látja el liszttel a Szabad Magyarországot, a kommunista 

pártlapot előállító nyomda dolgozóit, és a Flórián-malom élelmezi az MKP városi és megyei vezetőit is. Ezek a 
szállítások, ahogy ezt Balányi Károlyné, a malom könyvelője elmondta nekem, „kivételes jellegűek” voltak. 
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forintért vállalta húsz mázsa liszt szállítását a kommunista párt nyomdája részére. Rejtőt és 
unokaöccsét, Jungreisz Ernőt, a malom alkalmazottját másnap reggel letartóztatták és 29-én 

a Huszár laktanyában lévő internálótáborba vitték. 

 
Korabeli újságok9

 

 

A miskolci MKP-lap, a Szabad Magyarország másnapi száma beszámolt az ügyről és 
uszító hangnemben követelte az árdrágítók megbüntetését. Az indulatokat tovább szították a 
diósgyőri vasgyárban terjesztett, „Halál a Flórián-malom feketézőire!”kezdetű, népítéletet 
követelő röplapok. A malomból állítólag korábban többször is rossz minőségű liszt került a 
gyárba. Július 30-án, kedden, délután két órakor 5-6000 gyári munkás elindult Miskolcra, 

hogy a felelősök megbüntetését követeljék. A MKP megyei szervezete megkísérelte leállítani a 
mozgalmat, de elkésett. Déltáj-

ban Jeckel Géza táborparancs-

nok Rejtőt és Jungreiszt egy 
harmadik internálttal együtt 

bányamunkára küldte. A foglyokat egyetlen rendőr kísérte. Villamossal indultak el Diósgyőr 
felé és félúton, a Szent Anna templomnál 
lévő kitérőnél találkoztak a tüntetőkkel. 
Az időzítés bizonyára szándékos volt, 
ugyanakkor feltételezhető, hogy a kom-

munista szervezők ennyire súlyos következményekkel nem számoltak. 

A tömeg elfogta és elhurcolta az internáltakat. Rejtő kezébe táblát nyomtak „halál a 
forintrontókra” felirattal és 
hátára tették a harmadik őri-

zetes, egy szalonnadrágításért 
letartóztatott volt csendőr 
csomagját. Utóbbit futni hagyták. A városháza előtt Szkladán Ágoston megyei MKP-titkár, 
Fekete István és Kiss Ferenc alezredes beszédekkel igyekeztek megfékezni a felbőszült töme-

get. Az MKP rendezői kordont vontak az őrizetesek köré, de hiába. A tüntetők elsodorták őket, 
áldozataikat pedig a Búza tér irányába vonszolták, hogy az ott lévő benzinkútnál felakasszák 
a foglyokat. Itt a (Rejtő vallomása szerint szinte kivétel nélkül kamaszkorú) munkások és asz-

szonyok megtámadták a malomtulajdonost. A hátára tett zsákból élelmiszer hullott ki, ami 

még jobban felbőszítette az embereket. Rejtőt leütötték, majd fel akarták akasztani. Ezt azon-

                                                                                                                                                         
Vagyis Rejtőék, hogy biztonságban legyenek, „lekenyerezték” a vezető pártmunkásokat, akik elfogadták a „jut-

tatást”. (Pelle János: Lincselés Miskolcon) 
8
 A rendőrség már hónapok óta figyelte a Flórián-malmot, a tulajdonosait feketézéssel gyanúsította. Ezért logi-

kus volt, hogy a „forintvédő tüntetés” a malmosok ellen irányuljon. Július utolsó hetében a vasgyár sportpályáján 
a helyi kommunista szervezet, gyűlést tartott. Itt Oszip István kommunista főispán és egy Laboda György nevű 
pártaktivista konkrétan meg is nevezte, kik azok, akik „el akarják rontani az új pénzt”. Majd Szkladán Ágoston 
[az MKP megyei titkára] felhívta a figyelmet, hogy Rejtő nemcsak zsidó és feketéző, de még szociáldemokrata 
is. 
9
 A képek az „1946 – Vérfürdő, vagy karnevál” című munkából származnak.  

https://bomie.hu/verfurdo-vagy-karneval/ 

 

https://bomie.hu/verfurdo-vagy-karneval/
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ban Kiss alezredes, Buruzs Lajos nyomozó hadnagy és néhány kommunista gárdista meg tud-

ta akadályozni. Sokan közülük megsebesültek. Rávették a támadókat, hogy az áldozatot tegyék 
fel egy kocsira, és úgy hordozzák körbe a városon. A téren nagy létszámban tartózkodó rend-

őrség eközben tétlen maradt. Az Erzsébet téri parancsnokság elé érve szovjet tisztek közremű-
ködésével sikerült az áldozatot a városháza udvarára, majd a kórházba vinni. 

 

A lincselők dühe eközben Jungreisz Ernő ellen irányult, akit senki sem próbált megvé-
deni. Brutálisan összeverték, majd Orbán Zoltán húsz éves géplakatos a nyakára kötelet hur-

kolva egy lovas kocsi után kötötte. A helyszínre érkező rendőrosztag véget vetett a kínzásnak, 
de addigra Jungreisz már halott volt. Testén száznál is több szúrt és zúzott sebet találtak. 

Másnap hajnaltól a rendőrség a lincselés számos felelősét letartóztatta. A munkások követelé-
sére egy részüket néhány óra múlva szabadon engedték, de 16-17 ember őrizetben maradt. A 
miskolci rendőrség politikai osztályának helyettes vezetője, a zsidó származású Fogarasi Ar-

túr főhadnagy vezetésével megkezdődtek a kihallgatások. Ketten tagadták a cselekmények 
elkövetését, őket a kihallgatás során a nyomozók (Boruzs Lajos és dr. Flóhr Iván őrnagy) 
összeverték. A brutális eljárásról szóló hírek (ráadásul erősen eltúlozva) hamar elterjedtek. 

Július 31-én, a Búza téren újabb incidensre került sor: 
egy antiszemita jelszavakat kiáltozó csoport körbevett egy 
zsidót. A lincselést csak egy figyelmeztető lövést leadó 
rendőrnyomozó tudta megakadályozni. 

 

Miskolc, Zsolcai kapu,  

 a rendőrség épülete10
 

 

Augusztus elsején reggel a miskolci és környékbeli üzemekből és bányákból összegyűlt, 
legalább tízezres tömeg elindult a letartóztatottak kiszabadítására. Szervezett különvonatok 
érkeztek Ózdról, Sajószentpéterről és Kazincbarcikáról. A két munkáspárt vezetői ismét siker-

telenül próbálták megállítani az embereket. A rendezőgárdák tagjaiból álló kordont a tömeg 
megint áttörte és megostromolta a rendőrkapitányság épületét, annak ellenére, hogy foglyokat 
                                                 
10

 10 évvel később ugyanitt, újabb népharag és lincselés… 
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időközben szabadon engedték. Az őrség nem szállt szembe a tüntetőkkel. Oszip főispán és a 
szovjet városparancsnok szónoklatot intézett a tömeghez, eredménytelenül. Távozásuk után a 
tüntetők rohamra indultak. A nyomozók többsége elmenekült. Az ott maradók telefonon a 
szovjet városparancsnoksághoz fordultak, de az elutasította segítséget.  A szenespincében 
bujkáló Fogarasit elfogták és összeverték. Több beszámoló hangsúlyozta, hogy a kihallgatá-
sokban részt vevő nem zsidó rendőrtisztekkel is le akart számolni a tömeg, de őket nem talál-

ták meg. A lincselők között nők, fiatalok, sőt gyerekek is voltak. Vascsövekkel és botokkal ütöt-

ték áldozatukat, majd az eszméletlen embert teherautóra dobták és elvitték felakasztani. A 
kocsi defektet kapott, ezért Fogarasit a földön fekve vonszolták tovább. A Búza térnél (Bizony 
Ákos utca) a szovjet városparancsnok és emberei kiszabadították a főhadnagyot. Kórházba 
szállították, ahol néhány óra múlva belehalt sérüléseibe. A nyomozás szerint Fogarasi sebei 
nem voltak halálosak, a végzetes csapást egy 15 éves fiú mérte a tarkójára kalapáccsal, ami-

kor már a gépkocsin feküdt. A tömeget gépfegyveres szovjet alakulat oszlatta szét. 

Egy csoport időközben a kórházban fekvő Rejtőt akarta kézre keríteni, de őt Ágoston 
Pál népügyész idejében kimentette. A tömeg a Huszár laktanyához vonult, hogy az ott fogva 
tartottakat is kiszabadítsa, de onnan már korábban mindenkit kiengedtek. A mahócai interná-
lótáborból is kihoztak 120 embert. Egy sajtóhír szerint a férfiakat kísérő munkásasszonyok, 
gyerekek, nincstelenek tömege „üres hátizsákokkal, szatyrokkal, kosarakkal” indult Miskolc-

ra. Fosztogatni akartak, de végül nem jártak sikerrel. 

Rajk László belügyminiszter csütörtök délután Miskolcra érkezett a vizsgálatok lefoly-

tatására. Egy 120 fős karhatalmi egység is a városba jött. A történtek nyomán leváltották 
Oszip István főispánt és Fodor János rendőrkapitányt. Fodor az események alatt Miskolctól 
távol tartózkodott és a történtekről csak utólag értesült. Péntek reggelre helyreállt a rend, a 
keddi incidens után bezárt üzletek is kinyitottak. A nyugalom helyreállításában közrejátszott, 
hogy pénteken a munkások (először forintban) megkapták munkabérüket. 

Csütörtök délután Stöckler Lajos11
 és más zsidó vezetők felkeresték Nagy Ferenc12

 mi-

niszterelnököt, aki haladéktalan intézkedéseket ígért. A kormányfő ezt követően határozott 

                                                 
11

 Stöckler Lajos (1897–1960) csipkegyáros, 1944. július 22-től a magyar hatóságok jóváhagyásával újjászerve-

zett Zsidó Tanács tagja. Különösen aktív szerepet játszik a nyilas uralom idején, mint az új Zsidó Tanács tényle-

ges vezetője, amikor Stern Samu és a Zsidó Tanács más vezetői illegalitásba kényszerülnek. Komoly szerepe van 
a „nagy” gettó élelmezésének, belső rendjének megszervezésében. 1945 és 1950 között a Pesti Izraelita Hitkö-
zség elnöke. 1953-ben koholt vádak alapján letartóztatják; a vádak között szerepel az is, hogy Domonkos Miksá-
val együtt meggyilkolta Raoul Wallenberget. 1956-ban szabadul, elborult elmével hal meg Ausztráliában. 
12

 Nagy Ferenc (Bisse, 1903. október 8. – Herndon, Virginia, 1979. június 12.) politikus, országgyűlési képvise-

lő, miniszterelnök, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke. Az Ideiglenes Nemzetgyűlésben 
1945. május 11-étől november 15-éig újjáépítési miniszter, (1945 tavaszától 1947. június 1.-ig titkára Kapócs 
Ferenc, aki korábban 1942-től Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter titkára is volt, az 1945-ös választásokat 
követően pedig 1945. november 29-étől 1946. február 5-éig a Nemzetgyűlés elnöke, s ezzel egyidejűleg 1945. 
december 7-étől 1946. február 2-áig a Nemzeti Főtanács tagja. 1946. február 4-étől a köztársasági elnökké vá-
lasztott Tildy Zoltán helyett nevezték ki Magyarország 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 elértékte-

lenedett magyar pengő helyett a máig használatos forint bevezetése 1946. augusztus 1-jével (400 ezer kvadrillió 
- avagy 4.10

29
 - pengő ért egy forintot), valamint a párizsi békeszerződések aláírása 1947. február 10-én. Elle-

nezte 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 miniszterelnöksé-
gen letartoztatták személyi titkárát, Kapócs Ferencet, majd június 1-jén Svájcban, ahol szabadságát töltötte, 
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hangú nyilatkozatban ítélte el az antiszemitizmust. A miskolci rendőrség teljes tisztikarát fel-

függesztették, az állomány felét elbocsátották. A Belügyminisztérium közleménye „nyilasbarát 
és fasiszta” elemekről szólt, akik a „munkáspárt fegyelmezett felvonulását antiszemita, fasisz-

ta jellegű provokációra” változtatták. A nyomozás igyekezett bebizonyítani, hogy a városba 
érkezett „gyanús idegenek” propagandája volt felelős a történtekért. Ezt alátámasztandó, a 
rendőrség augusztus 11-én hajnalban nagyszabású razziát tartott „nyilasok és nyugatosok” 
után. Ennek során állítólag három-négyezer embert igazoltattak, sokak lakásán „reakciós” 
iratokat és fegyvereket találtak. A jobboldali kommentárok ezzel szemben a népítéletekkel 
felelőtlenül manipuláló politikát és propagandát kárhoztatták. 

A miskolci hitközség saját halottjaként kívánta eltemetni Fogarasit. Ezt a kommunista 

rendészeti vezetők újabb antiszemita reakciótól tartva nem engedélyezték. Az 1929-ben refor-

mátus hitre tért (Frenk(e)lről magyarosító) férfi végül rendőrségi dísztemetésben részesült. 

A budapesti főkapitányság politikai rendészeti osztálya által lefolytatott nyomozás so-

rán több száz embert kihallgattak. A bántalmazások közvetlen elkövetőiként 12 főt (köztük egy 
nőt), felbujtóként további hat férfit adtak át az ügyészségnek. A budapesti Népügyészség 1946 
szeptemberében végül 35 ember, többségében vasgyári munkás és MÁV alkalmazott ellen 
emelt vádat. Közülük ketten nők, ketten cigány származásúak voltak. Az ötven oldalas vádirat 
igyekezett elmosni az esemény antiszemita jellegét. 

A tárgyalást 1947. január 13-ára tűzték ki a budapesti Népbíróságon, de a tanácsveze-

tő bíró betegségére hivatkozva kétszer is elnapolták. 1947. február 20-án valamennyi gyanú-
sítottat szabadlábra helyezték. Az 1947 áprilisában készült riport szerint a miskolci közvéle-

mény megnyugvással fogadta a döntést. A helyi zsidókat megosztotta a hír: „Egyik részüket 
valósággal elkeserítette a bíróság döntése. Mások viszont úgy vélekedtek, hogy ez az intézke-

dés valószínűleg lecsillapítja a város, forrongó hangulatát, amely egyáltalán nem a letartóz-

tatásban lévők ellen irányult. Sőt…” 1948. június 17-én a tettesek amnesztiában részesültek.” 

 

Egy kis mélyebb elemzés azonban szükséges! 

Július 30-án, kora reggel, a diósgyőri vasgyár faliújságjaira a kommunista aktivisták legalább 
tíz-tizenöt példányban kifüggesztették a „piros levelet”, a tüntetésre szóló felhívást, melyet 
Dudás Alfréd munkabíró és kommunista párti aktivista fogalmazott. Ennek hangneme már 
kifejezetten vérszomjas volt, hiszen „fasiszta gazembereknek” nevezte Rejtőt és Jungreiszet, 
előre vetítette a sorsukat is. A felhívásban eleve benne rejtett a lehetőség, hogy a meghirdetett 
demonstráció, lincseléssé fajulhat. 

 

„ Halál a Flórián-malom feketézőire! 

Elvtársak! Proletárok! 

A miskolci rendőrkapitányság letartóztatta Oszip István elvtársunk intézkedésére és 
közbenjárására a Flórián-malom feketézőit, akik a vasgyári és Nagy-Miskolc dolgozó prole-

                                                                                                                                                         
lemondásra kényszerítették. Lemondását meg sem várva, már május 31-én kinevezték az új miniszterelnököt, 
Dinnyés Lajost. Ezután már nem térhetett vissza Magyarországra. 
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tárjai szájából ismételten kirabolták a lisztet, a kenyeret, ami a létünket jelenti, gazember fa-

siszták. 

Nyomorgó proletárok! 

Eljött az idő, hogy ezeknek a gazembereknek megmutassuk az öklünket és népítéletet hajtsunk 
rajtuk végre. 

Felszólítunk minden proletárt és öntudatos dolgozót, akár Szocialista, akár Kommunista vagy 
bármilyen pártállású, hogy ma délután 2 óra után az újgyári kapu előtt gyülekezzen az, aki 
ezeket a feketézőket ki akarja a nemzet társadalmából törölni. 

Mutassuk meg dolgozók, hogy elég volt a feketézők elengedéséből, mert ezek az urak a dolgo-

zók sírját fogják előbb-utóbb megásni, üssünk tehát rajta ezeken a bitangokon, tekintet nélkül 
bármilyen körülményre. Jó Kommunista és jó Szociáldemokrata ott kell lenned, ha elmaradsz, 
önmagad elárulója leszel. 

Nem tűrjük tovább, hogy amikor 2 éves államunk a forint kibocsájtására készül, ilyen feketéző 
gazemberek vegyék ki ismét a dolgozó szájából a kenyeret addig, míg ő verejtékesen a mun-

kagépe fölé hajolva izzadja utolsó vércseppjeit. 

Elvtársak! Mindenki legyen 2 órakor a gyár kapuin kívül, ahonnan fegyelmezetten, zárt so-

rokban levonulunk a miskolci rendőrség elé, és a Flórián-malom feketézőire halált fogunk 
kérni!”13

 

 

„… Hangadók is voltak, akik kívülről kísérték a menetet. Ezeket a huszonnyolc–
harminc éves férfiakat senki sem ismerte, nem dolgoztak a vasgyárban, vagy vidékiek voltak, 
vagy pestiek. Nem voltak elegánsak, de jobban öltöztek, mint mi, és feltűnően izmosak voltak. 

Rögtön az után, hogy elindultunk, jelszavakat dobtak a tömegbe. » Piszkos zsidók! «, » Speku-

lálnak a zsidók, tönkreteszik a forintot! «,» Megvédjük az új pénzt! «, ilyesmiket kiabáltak. 
Emlékszem, mellettem többen helyeseltek nekik:» Hallod? Az anyjuk úristenit! Hallod, hogy 

mit csinálnak a zsidók? «…”14
 

 

„… A rendőrség vezetői és az MKP vezető funkcionáriusai a tüntetés feloszlása után 
nyomban összeültek, megtárgyalták a kialakult helyzetet. Itt jelentette Fogarasi főhadnagy, 
hogy távmondat érkezett Tömpe Andrástól,15

 a vidéki rendőrkapitányság politikai osztályának 
                                                 
13

 Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből. 
Budapest, 1995, Pelikán kiadó 
14

 Bogár István, egy vasgyári tüntető emlékei. 
15

 Tömpe András, álnevén Barna Péter (Budapest, 1913. november 14. – Budapest, 1971. december 15.) gé-
pészmérnök, hírszerző vezérőrnagy, diplomata, kiadói igazgató. 1937-ben önkéntesként a spanyol polgárháborús 
frontra ment. 1938-ban a XIII. Nemzetközi Brigád 5. zászlóalja első századának parancsnokaként főhadnagyi 
rangban harcolt. Részt vett az extremadurai, az aragoni, az Ebro parti és a katalóniai harcokban. Kétszer megse-

besült. 1938-ban felvették a Spanyol Kommunista Pártba. A vereség után két és fél évet Franciaországban, a 
saint cyprieni, a gousti, illetve a verneti internálótáborokban töltött. Szabadulása után a dessaui Junkers Művek 
mérnöke lett. Az internacionalista munkásmozgalom 70 magyar tagja – köztük Rajk László – hazatérését szer-

vezte meg, végül maga is repatriált. Magyarországon azonnal bekapcsolódott az illegális munkába. 1943 elején 
letartóztatták, a Margit körúti fegyházba került, de a katonai bíróság bizonyíték hiányában felmentette. 1944 
májusában behívták katonának, egy büntetőszázaddal Ukrajnába került. A frontra érve átszökött a szovjet csapa-
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vezetőjétől. A fővárosból érkezett parancs arra utasította a miskolci rendőrséget, hogy tartóz-

tassák le a lincselés tetteseit, valamint az összes rendőrtisztet és közrendőrt, akik mulasztást 
követtek el. 

A városi kapitány helyettese, Kiss alezredes, észlelve a fokozódó feszültséget, javasolta, vár-

janak néhány napot az őrizetbe vételekkel, de nem hallgattak rá. 

Már aznap este és éjjel előállították a gyanúsítottakat, és a Zsolcai kapuhoz, a városi rendőr-

ség központjába vitték őket. Összesen tizenhat lincselőt tartóztattak le, és Fogarasi főhadnagy 
hallgatta ki őket. 

Az indulatokat forrpontig hevítette, amikor elterjedt a hír, hogy a politikai osztályon „a zsidó 
Fogarasi” gyalázatosan veri és kínozza a fogva tartott munkásokat. 

A vasgyáriak a hírek hatására úgy érezték: működésbe lépett a „zsidó bosszú”, melynek a 
rémképét a nyilasok jóval azelőtt a falra festették, hogy Magyarország elveszítette a második 
világháborút. Az, hogy a lincselések ügyében épp a zsidó rendőrtiszt végzi a kihallgatásokat, 
tartalommal töltötte meg, aktivizálta ezt az antiszemita sztereotípiát. A vasgyári munkásokban 
fel sem merült, hogy felelősség terheli őket a történtekért, ők is a „zsidó bosszú” áldozatainak 
érezték magukat. Aminek a rendőrség és személyesen két embervolt az eszköze: a zsidó Foga-

rasi Artúr főhadnagy és Boruzs Lajos nyomozó, aki azonosította azokat, akik Rejtőre támad-

tak, majd részt vett az őrizetbe vételükben… 

„A kihallgatás során Fogarasi r[endőr]. főhad[na]gy, Boruzs Lajos r[endőr]. 
ny[omozó]. h[a]d[na]gy. és Koltai r[endőr]. ny[omozó]. h[a]d[na]gy. bántalmazták Károly 
Istvánt, aki az ellene szóló tanúvallomások ellenére konokul tagadott. Ezen kívül Varga Lajost 
dr. Flóhr Iván őrnagy (a közigazgatási osztály vezetője, szintén zsidó) kétszer arcul ütötte… 
Este 11 óra tájban 4 őrizetest szabadlábra is helyeztek. Ezek, valamint a nap folyamán kihall-
gatott és a kihallgatás után elbocsátott személyek, valamint a letartóztatottak hozzátartozói 
felnagyítva elterjesztették a városban azt a hírt, hogy az őrizetben levőket a rendőrségen bán-

talmazták. Különösen kitűnt ebben a rémhírterjesztésben Ficsor József, Ocsenás Ágoston, aki 

                                                                                                                                                         
tokhoz, ahol partizánkiképzésben részesítették, majd az Észak-Magyarországon harcoló, Nógrádi Sándor vezette 
partizáncsoport politikai biztosa lett. A partizánharcok befejeztével Debrecenbe utazott, jelentkezett az Ideigle-

nes Nemzeti Kormánynál és a Magyar Kommunista Pártnál. Erdei Ferenc belügyminiszter megbízására kezdte 
megszervezni a magyar államrendőrség politikai rendészeti osztályát (PRO). Közte és Péter Gábor között folya-

matos volt a rivalizálás! A Tömpe által vezetett állomány nagy részét hamarosan Péter Gábor vette át, őt pedig 
kinevezték a Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztályának vezetőjévé. E 

minőségében hamarosan összeütközésbe került Farkas Mihállyal is. A konfliktus – Tömpe nagy szerencséjére – 

nem mélyülhetett el, mert feleségével együtt ismét külföldre került. A szovjet felderítés ekkoriban káderhiánnyal 
küszködött. Spanyolul jól beszélő, intelligens, illegális tapasztalatokkal rendelkező, fiatal házaspárt kerestek Dél-
Amerikában végzendő hírszerző-rezidens feladatokra. A magyar Belügyminisztérium illetékesei Tömpe Andrást 
és feleségét ajánlották. A Tömpe-házaspár 12 évet töltött Dél-Amerikában, különböző megbízásoknak tettek 
eleget Mexikótól Argentínáig, de egyes források szerint fontos szerepet játszottak a kubai forradalom szervezé-
sében is. Tömpe dél-amerikai fedőfoglalkozása nagykereskedő volt, e tevékenységét olyan sikeresen végezte, 
hogy 1959-ben többszörös milliomosként – egyúttal a szovjet elhárítás tábornokaként – térhetett haza. Kulcspo-

zíciót kapott a Belügyminisztérium politikai főosztályán. 1959-től Tömpe Andrást vezérőrnagyi rangban BM 
Politikai Nyomozó Főosztály Hírszerző Osztály (BM II/3. Osztály) osztályvezetőjének nevezték ki, majd 1961. 
március 9-étől a BM Politikai Nyomozati Főosztályának vezetője lett). Nézeteltérései a szovjet tábornokokkal itt 
tovább mélyültek, mert elégedetlen volt a BM-ben kiépített szervezeti rendszer és a belső munkamegosztás bü-
rokratizmusával, illetve túlközpontosítottságával. 1962-ben vezérőrnagyként és az MSZMP Központi Bizottsága 
osztályvezetőjeként, saját kérésére ment nyugdíjba. 
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még éjszaka, közvetlenül szabadon bocsátása után elment az MKP-pártszervezetébe Miskol-

con, és az ott levők előtt túlzott, valótlan híreket közölt a letartóztatottak kínzásáról, s egyben 
kijelentette, hogy a munkásokat mindenképpen ki kell szabadítani az őket kínzó zsidók kezé-
ből.”16

 

… 1946. július 31-jén Miskolcon elburjánzottak a rémhírek. Nem esett szó többé a fe-

ketézők és a spekulánsok elleni harcról. Az emberek elfeledkeztek az inflációs nyomorról, a 
világháborúról és a deportálásokról, viszont igazolva látták a zsidók vadállati kegyetlenségé-
ről és aljasságáról szóló előítéleteiket. „Zsidó rendőrök törnek ártatlan keresztények életére, 
ki kell szabadítani őket a kínzóik karmai közül!” Ez volt a jelszó a vasgyáriak között, akiknek 
már eszükbe sem jutott, hogy a letartóztatásoknak közük volt a hatóságok által többé-kevésbé 

jóváhagyott és elnézett, előző napi lincseléshez… 

 

Péter Gábor, 194617
 

 

Ilyen körülmények között az MKP és a politikai rendőrség 
vezetői azonnali választásra kényszerültek: engedjenek-e az egyre 

agresszívabbá váló, hisztérikus tömegnek, vagy pedig szembeszáll-
janak vele? Ekkorra a miskolci helyzet már országos üggyé vált. 
Rákosi Mátyás, Rajk László és a lincselők őrizetbe vételére telefo-

non parancsot adó, vagyis az események menetébe már július 30-án 
délután beavatkozó Tömpe András folyamatosan foglalkoztak vele. A helyzet kulcsa azonban 

Péter Gábor18
 kezében volt. Ő ugyanis július 30-án este, de másnap reggel már bizonyosan 

Miskolcon tartózkodott, s egyeztette döntéseit a helyi szovjet parancsnoksággal, illetve az 
NKDV-kirendeltséggel19… 

                                                 
16

 A Magyar Rendőrség Vidéki Főkapitánysága Politikai Osztályának összefoglaló jelentése, 1946. augusztus 
30., 2. old. MTA-TTI irattára, B-VII/b-190. 
17

 Lugosi Lugo László: Fényképművészet. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1994, 105. oldal. Fotó: 
Reismann Marian 
18

 Péter Gábor (szül. Eisenberger Benjámin, Újfehértó, 1906. május 14. – Budapest, 1993. január 23.) magyar 
kommunista politikus, az Államvédelmi Hatóság vezetője 1945 és 1953 között. 1933-ban bekerült a Vörös Se-

gély, 1943-ban pedig a Kommunisták Magyarországi Pártjának vezetőségébe. A második világháború után Péter 
Gábort bízták meg a politikai rendőrség megszervezésével. Munkája eleinte a háborús bűnösök felkutatására, 
később a kommunista párt, politikai ellenfeleinek kiiktatásra irányult. Szovjet minta alapján megszervezte a 
rendőrség Államvédelmi Osztályát (ÁVO), amely 1948-ban átalakult Államvédelmi Hatósággá (ÁVH). Rákosi 
Mátyás utasításai alapján Péter Gábor szervezte meg és vezényelte le a politikai ellenfelek és a társadalom meg-

félemlítését szolgáló koncepciós perek sorozatát, köztük korábbi főnökének, Rajk László belügyminiszternek a 
perét. Az általa vezetett szervezet megfélemlítéssel, veréssel, kínzással csikart ki vallomásokat a letartóztatottak-

ból. 1953 januárjában egy szovjet mintára szervezett cionista kirakatper kapcsán Péter Gábort is letartóztatták. 
Sztálin halála után a per koncepciója átalakult, és a volt ÁVH-vezért hivatali visszaélésekért életfogytiglanra 
ítélték. Az 1956-os forradalom után ügyét újratárgyalták és 14 évet kapott. 1959 januárjában betegségére tekin-

tettel kiszabadult. Egy textilipari vállalat könyvtárában kapott állást 1965-ös nyugdíjazásáig. 1993-as halálig 
visszavonultan élt, interjút csak nagyon ritkán adott. 
19

 A Belügyi Népbiztosság, rövidítve NKVD (oroszul: НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, ma-

gyar átírásban Narodnij Komisszariat Vnutrennyih Gyel) az államigazgatás belügyi ágának legfőbb szerve volt a 
Szovjetunióban 1934 és 1946 között. 1946-ban a népbiztosságok nevét minisztériumra, a Népbiztosok Tanácsáét 
pedig Minisztertanácsra változtatták, az NKVD utóda így az MVD, a Belügyminisztérium lett. Az NKVD fela-

data szerteágazó volt, ide tartozott például a bűnügyi rendőrség, a közlekedésrendészet, a tűzoltóság, a határőr-

ség, a levéltárak irányítása, de jelentőségét történelmi szempontból annak köszönheti, hogy ide tartozott az ál-
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Péter Gábor tehát személyesen került válaszút elé: a „zsidó érdek” vagy a „munkás-

szolidaritás”mellett áll-e ki? A válasz, tekintettel az MKP ideológiai csőlátására, nem lehetett 
kétséges. Augusztus elsején, Péter Gábor utasítására, a tömegek óhajának megfelelően szoli-
daritási tüntetést szerveztek a rendőrség előtt a lincselésért letartóztatott munkások kiszabadí-
tásáért. Sem Pétert, sem Rákosit, sem a helyi szovjet parancsnokot nem zavarta, hogy az 
előzmények után a második tüntetés is elfajulhat. Ezt, ha számoltak is vele, „kisebbik rossz-

nak” tartották, ahhoz képest, hogy a rendőrség összeütközik a munkássággal. 

Az MKP kiadta a jelszót: „Engedjék szabadon a Miskolcról elhurcolt munkásfoglyokat!” Ezu-

tán az országos apparátus nyomban hozzáfogott a tüntetés szervezéséhez. Felhasználták a 
július 21-ei Miskolcon tartott Rákosi-gyűlés tapasztalatait, és a borsodi üzemek és bányák 
dolgozóit telefonon mozgósították. Egyes források szerint a különvonatok augusztus 1-jén 
reggel Csepelről, sőt Győrből is hoztak munkásokat. „Az én rokonságom ezen a napon Békés 
megyéből jött fel az ingyenes vonattal. De még Szombathelyről is jöttek tüntetni a Zsolcai 
kapu elé. Ezt csak központilag lehetett megszervezni, mint ahogy azt is, hogy a tüntetést meg-

előzően az egész vasgyárban leoltották a villanyt, és megszólaltak a szirénák, vagyis lefújták a 
műszakot” – emlékezett Urbancsok Mihály,20

 akinek az apja
21

 az MKP nemzetgyűlési képvise-

lője volt, és ekkor Diósgyőrben dolgozott… 

Azt mondták, hogy a munkásokat, akiket az első tüntetés után őrizetbe vettek, ütik-

verik, ceruzát szúrnak az ujjukba és a fülükbe… A munkások erre feldühödtek, s újra az egyes 

                                                                                                                                                         
lambiztonsági szervezetrendszer irányítása is, így a Gulag és az Állambiztonsági Főigazgatóság (GUGB) is az 
NKVD részlege volt. Az NKVD törvényen kívüli tömeggyilkosságokat hajtott végre, működtette a Gulag fe-

gyencmunkatábor-rendszerét, felszámolta a földalatti ellenállást, teljes nemzetiségek és a kulákok az ország 
lakatlan régióiba való deportálását vezette le, őrizte az országhatárokat, kémkedést és politikai gyilkosságokat 
hajtott végre külföldön, felelős volt a külföldi kormányok befolyásolásában, valamint érvényesítette a sztálini 
politikát más országokban. 
20

 1970-75 között tanárom volt a Nehézipari Műszaki Egyetemen, ahol a Marxizmus-Lninizmus Tanszéken  
(egyetemi adjunktus, politikai gazdaságtan). 
21

 Urbancsok Mihály (Szarvas, 1901. október 24. – Miskolc, 1968. február 20.)  Fő működési területe az 1912-

ben alakult Szarvasi Építőmunkások Világosság Dalköre volt, amelybe 1918-ban belépett. 1928-ban a dalkör 
elnökévé választották. 1929-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, s mint a kórus elnökét bevá-
lasztották a helyi végrehajtó bizottságba. A dalkör a rendőri zaklatások következtében 1934–1935-ben beszüntet-

te a működését. A kórusmozgalmon keresztül kapcsolatba került a diósgyőri vasasokkal, s a család 1939 tava-

szán Miskolcra költözött. A MÁVAG Ó-gyárában kapott a szakképzettségének megfelelő munkát Az Szociál-

demokrata Párt 1940. októberi miskolci pártértekezletén beválasztották a végrehajtó bizottságba. 1941 júniusá-
ban a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége diósgyőri csoportja tisztújító közgyűlésén 
tagja lett a vezetőségnek. E tisztségét 1944 végéig töltötte be. 1944 őszén, mint a Magyarországi Kommunisták 
Antináci Komitéja (MOKAN) egyik vezetője, aktív részese volt a német megszállók elleni fegyveres harcnak. 
1945. január l8-án a Miskolci Nemzeti Bizottsága Diósgyőr-vasgyári munkásellátást irányító bizottságba dele-

gálta. Január végén a szakszervezetek képviseletében tagja lett a városi törvényhatósági bizottságnak. 1945–
1946-ban a MÁVAG beruházási osztályának a vezetője, a helyreállítás időszakában ötlettel és személyes közre-

működéssel segítette a termelés újraindítását és a dolgozók élelmiszerrel való ellátását. Munkahelyén bekerült az 
üzemi bizottságba is; utóbb elnökké választották. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Borsod- 

Gömör, Zemplén és Abaúj vármegyei választókerületben képviselővé választották. Az 1947. évi választásokon 
nem jutott mandátumhoz. 1946 és 1950 között a megyei munkaerő-gazdálkodási hivatal vezetője. Közben 1947 
januárjától a vas- és fémmunkás-szakszervezet Diósgyőr-vasgyári csoportjának az elnöke. Aktív részese volt a 
helyi közigazgatás tanácsrendszerré alakításának: kezdettől haláláig Miskolc város tanácstagja, 1950 és 1954 
között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács elnökhelyettese. Ezután 1964. évi nyugdíjba vonulásáig a Mis-

kolci Közútüzemi Vállalat igazgatója. Az 1950-es évek elején egyetemi szemináriumokat is vezetett. 1960 után 
elvégezte a Tanácsakadémiát és a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetemet. Jelen volt Miskolc közéletében: 
tanácstagsága mellett 1954-től a Hazafias Népfront városi bizottságának az elnöke, 1957-től haláláig az MSZMP 
Miskolc Városi Bizottságának a tagja. 
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kapunál gyülekeztek. Megszólalt a hangszóró, és arra buzdított, hogy szabadítsuk ki a testvé-
reinket. Ezen a tüntetésen már nem kellett bedobni az antiszemita jelszavakat. » Rohadt, kurva 

zsidók! « » Keresztény embereket ütnek agyon miattatok! « Ilyesmiket kiabáltak az emberek” 
– mesélte Bogár István, aki akkor fékező volt az iparvasúton… 

Nyilvánvaló, hogy a politikai rendőrség emberei ugyanúgy konkrét személyekre uszí-
tották rá a feldühödött munkásokat, mint július 30-án, amikor a két „feketézőt” vetették oda 
prédául… 

„Artúrral minden nap együtt mentünk munkába, és sokat beszélgettünk arról, hogy 
most már jó világ lesz. Ő igazi, hívő kommunista volt. De azért nem szakított a zsidósággal, 
jártak hozzá zsidók a lakására. Tartotta a vallást, legalábbis szombaton nem politizált, pedig 
hívtuk, de akkor mindig otthon maradt. Még szolgálatba se járt soha szombaton. Pedig egyál-

talán nem nézett ki zsidónak, olyan volt, mint egy alföldi parasztember, kis bajusza volt.”  

Fogarasi Artúr, amellett, hogy ideális bűnbak volt, terhére is lehetett Kecskés Ferencnek.22
 

Bizonyára tudott a július 30-ai tüntetés előkészítéséről. Logikusnak tűnt, hogy meg kell szaba-

dulni tőle. A párt nyer ezzel egy mártírt, aki már nem lehet terhelő tanú – a kommunisták, 
mint tudjuk, számos más esetben folyamodtak ehhez a „megoldáshoz”…”23

 

„Ami Fogarasi Artúrt illeti, az egy nagy csavargó volt. Szemét ember. Ő volt a főnö-
köm. A beosztottjaival nem bánt rosszul, inkább tartózkodó volt. Viszont a végrehajtásban 
nem ismert könyörületet. A rendőrség összeszedte a feketéző kereskedőket, a Zsolcai kapuhoz 
kerültek. De a Fogarasi kiengedte őket. Pedig nagyon haragudott rájuk a város népe. Tudták, 
hogy mind zsidók…”24

 

A második megmozdulás előzményéhez tartozik, hogy a vasgyári munkások, amikor 
megtudták, hogy az első lincselés második áldozata, Rejtő Sándor életben maradt, küldöttsé-
get menesztettek az Erzsébet kórházba. Megfenyegették a főorvost, ha életben hagyják a mal-

most, őt ölik meg. Aztán érte mentek a kórházba, hogy kivigyék a rendőrség elé, és agyonver-

jék. Szerencsére Ágoston Pál népügyésznek sikerült megszerveznie a súlyos sebesült Pestre 
szállítását.  

A Haladásnak adott nyilatkozata szerint a betegszállító autó négy perccel azelőtt gördült ki a 
kórház kapuján, hogy az őt halálra kereső munkások odaértek… 

                                                 
22

 Kecskés Ferenc. Miskolcon 1944 decemberében, Miután a németek visszavonultak, és a szovjet hadsereg 
lényegében komolyabb harcok nélkül elfoglalta a várost, a volt ellenállókból Kecskés Ferenc vezetésével alakult 
meg az államrendőrség politikai osztálya, mely szoros kapcsolatot tartott fenn a Miskolcon regionális központot 
létesítő szovjet titkosrendőrséggel. Ebben együtt tevékenykedett Páricsi Ernővel. Mielőtt ellenállók lettek, mind-

ketten szélsőjobboldali szervezetekben politizáltak. Páricsi 1940 és 1943 között egyenesen Szálasi meggyőződé-
ses hívének számított, aktív nyilas volt. Vasgyári munkatársai közül többen is emlékeztek egy fényképre, melyen 
fekete egyenruhában, a „nemzetvezető” testvér társaságában volt látható. Főnöke, Kecskés Ferenc sem volt kü-
lönb. Fekete Sándor szerint, aki az apja révén személyesen is ismerte, Kecskés a Marton Béla vezette Nemzeti 
Munkaközpont helyi szervezetének a tagja volt. Ez a szociális demagógiát antiszemitizmussal ötvöző munkás-

szervezet meglehetősen népszerű volt Diósgyőrben… (Pelle János: Lincselés Miskolcon) 
23

 Boruzs Lajos rendőr hadnagy emlékei 
24

 Szabadi Béla rendőr nyomozó 
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1946. augusztus elsején, délelőtt Rajk László25
 belügyminiszter értesülvén a feszült 

miskolci helyzetről, telefonon elrendelte a letartóztatott munkások 
szabadon bocsátását. A tizenkét, még őrizetben levő tüntetőt teátrá-
lis körülmények között hazaküldték a rendőrségről. „Úgy tudom, 
Rákosi személyes parancsára engedtek ki bennünket. Felültettek egy 
teherautóra, és virágot adtak a kezünkbe. Emlékszem rá, amikor 
kinyílt a kapu, és a teherautó körbevitt bennünket a városban. Ben-

nünket látva tapsoltak az emberek, és éltették a forintvédőket. A ko-

csi megállt a Fő utcán, s valaki közülünk megköszönte az emberek-

nek, amit értünk tettek…”26
  

De az előre megszervezett tüntetést, ugyanúgy, mint július 30-án, most sem sikerült 
„lefújni”. A munkások dühe elsősorban a zsidók, másodsorban a rendőrök ellen irányult, 
amit nem csillapíthatott a szemmel láthatóan ép és egészséges munkások elengedése. 

„Tudtunk az újabb tüntetésről. Kiküldtem egy rendőrt a Gömöri pályaudvarra, hogy tudja 
meg, tényleg jönnek-e a feltüzelt munkások, ahogy beszélték. Igaz volt a hír. Akkor már tud-

tam, hogy az egészet előre megszervezték. Személyszállító kocsikkal hozták a bányászokat 
Ózdról meg a környékről. Volt náluk dinamit, csákány, pajszer, vasrúd, istenlova. De azt gon-

doltuk, hogy a gazdasági helyzet miatt elégedetlenkednek, eszünkbe sem jutott, hogy politikai 
tüntetés készül, és épp ellenünk. Végképp nem képzeltük, hogy elterjesztették rólunk, hogy 
véreskezűek vagyunk, kegyetlenkedünk a munkásokkal és koncként odavetnek bennünket…” 27

 

A Péter Gábor részére készített jelentés szerint augusztus 1-jén a reggeli órákban a 
vasgyár üzemi bizottságának tagjaiból és a vezetőségből álló küldöttség érkezett a rendőrség-

re. Követelték az őrizetbe vett munkások szabadon bocsátását arra hivatkozva, hogy „a feke-

tézőket csupán megérdemelt büntetésük érte utol”. A munkásküldöttség érvelését továbbítot-

ták Rajk László belügyminiszternek, aki Rákosival egyetértésben utasítást adott a miskolci 
rendőrségnek a tizenkét munkás elengedésére, és megtiltotta a fegyverhasználatot… 

1946. augusztus 1-jén a miskolci utcákon nem volt rendőr, és a helyszínen levő Péter 
Gábor azt is elintézte, hogy a szovjet hadsereg katonái se zavarják a munkások demonstráció-
ját. De a kapitányság előtt álló őrséget nem vonták vissza, az túl feltűnő lett volna. A Zsolcai 
kapuhoz érkező tömeget így is meggyőzték arról, hogy ugyanúgy, mint július 30-án, az első 
lincseléskor, most is szabad folyást engedhet a dühének… 

… egy munkásküldöttség, Dusek Lajosnak, a vasgyár kommunista párttitkárának veze-

tésével végigjárta a rendőrkapitányság épületét, hogy ellenőrizzék, nincsenek-e benn foglyok. 

Majd az épület ablakából Oszip István, Fekete István és a miskolci szovjet városparancsnok 
szólt a tömeghez – utóbbi szavait tolmács fordította magyarra –, de a szavak ezúttal sem csil-
lapították az indulatokat… 

                                                 
25

 Rajk László, született Reich László (Székelyudvarhely, 1909. március 8. – Budapest, Józsefváros, 1949. októ-
ber 15.) kommunista politikus, miniszter, 1945 után belügyminiszterként a Rákosi-diktatúra és terror kiépítésé-
nek fontos szereplője, 1948-tól külügyminiszter. A Rákosi–Gerő–Farkas moszkovita klikk a kommunista párton 
belüli rivalizálástól tartva koncepciós perben elítéltette, és kivégeztette 1949-ben. 
26

 Boros Miklós. visszaemlékezése 
27

 Boruzs Lajos rendőr hadnagy 
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„Ne hallgassatok a vezetőségre, majd mi rendet csinálunk!” – szólt le a Dusek-féle 
küldöttség egyik tagja a harmadik emeleti ablakból, letorkollva a szónokokat, akik a jogos 
követelések teljesítéséről beszéltek, és arra, hogy mindenki térjen vissza a munkájához. »Adjá-
tok ki Fogarasit, adjátok ki Boruzst!«, üvöltötte a tömeg. Csurgott rólam az izzadság, de csak 
akkor rémültem meg igazán, amikor lenéztem a kapu elé, az őrségre. Láttam, hogy az egyik 
tüntető odament az egyik rendőrhöz, levette a fegyvert a válláról… 

Majd megfagyott az ereimben a vér: hát ezeknek a védelmére vagyunk bízva? Ugyanaz tör-

tént, mint két nappal azelőtt: a rendőrök fraternizáltak a tüntetőkkel. Aztán megkezdődött a 
roham, és még mindig nem értettem, mi történik. Lehet, hogy az őrség hagyja betörni a ka-

put? Engedik, hogy a tüntetők bejussanak? Páricsi Ernő már nem volt sehol, telefonáltam 
Glusak őrnagynak. Magyarul mondtam neki: jöjjenek, segítsenek, mert itt elszabadul a pokol. 
Erre azt felelte: ez magyar belpolitikai ügy, nem avatkoznak bele…”28

 

A tüntetőket, miután meglincselték Fogarasit, és feldúlták a rendőrkapitányságot, vé-
gül egy orosz őrjárat oszlatta szét. Alig fél tucat katona csinált rendet a Zsolcai kapunál: 
mintha a munkások tudták volna, hogy amikor megjelennek az oroszok, szét kell oszolniuk. 
Ekkor szedték fel a kövezetről Fogarasit, aki még élt, csak fél óra múlva, az Erzsébet kórház-

ban halt bele a sebeibe… 

Az 1946. július 30-ai és augusztus 1-jei miskolci megmozdulásokat a már akkor is he-

gemón helyzetben levő MKP igyekezett eltitkolni. Főleg az események „zsidó vonatkozásai-

ról” nem lehetett beszélni. Amikor a miskolci hitközség temetkezési egyletében felmerült, hogy 

az 1929-ben református hitre áttért Fogarasit, akinek eredeti neve Frenkel volt, minthogy 
hozzátartozói erről nem rendelkeztek, a vallási törvények szerint kellene eltemetni, óriási bot-

rány tört ki. „Beállított egy Pestről érkezett rendőrtábornok – alighanem Péter Gábor –, és 
közölte, hogy ha ragaszkodunk a zsidó temetéshez, olyan pogrom lesz Miskolcon, amilyet még 
nem látott a világ…”29

  

Ugyanakkor a kisgazda Futó Dezső30
 „fasiszta terroristáknak” nevezte a Nemzetgyű-

lésben a pogrom végrehajtóit, és Antl Ödön,31
 az FKgP zsidó képviselője hiába követelte, 

                                                 
28

 Boruzs rendőr hadnagy 
29

 A Haifában élő Schwartz Klári. emlékezése, aki akkor a Chevra Kadisa alkalmazottja volt.  
30

 Futó Dezső (1916-1994) Bárándon (Hajdú-Bihar megye) született paraszt-kereskedő családban. 1944 augusz-

tusától SAS-behívó alapján ismét katonai szolgálatot teljesített. 1944 végén Debrecenbe utazott, ahol december 
21-én az FKGP berendi szervezetének ajánlásával az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője lett. Az 1945-ös 
nemzetgyűlési választásokon az FKGP színeiben képviselővé választották. A párt baloldalának nyomására 1947. 
március 12-én Pfeiffer Zoltánnal, Eszterhás Györggyel, Reicher Endrével és Pártay Tivadarral együtt kilépett a 
pártból, és lemondott képviselői mandátumáról. Az 1947. augusztusi választásokon a Magyar Függetlenségi Párt 
jelöltjeként ismét országgyűlési képviselővé választották, de a politikai helyzet kilátástalansága miatt hamarosan 
lemondott mandátumáról. 1948 és 1950 között boltos volt Bárándon, 1951-től raktárosként dolgozott Kalocsán. 
1952 márciusában letartóztatták, és kémkedés koholt vádjával tíz év börtönre ítélték. 1956. július 5-i szabadulása 
után felköltözött Budapestre. 1956. október 6-án részt vett a Rajk-temetésen, s az eseményről glosszát írt a Hét-

fői Hírlapban. Október 23-án este a rádió ostromáról elsőként közölt adatokat az MTI-vel. Október 25-én Tildy 
Zoltán megbízta a – november 1-jén – újrainduló Kis Újság felelős szerkesztői tisztével. Október 30-án és no-

vember 3-án rádióbeszédeiben kiállt a forradalom mellett. A szovjet csapatok bevonulása után két hónapig buj-

dosott. 1957 és 1958 között a Magyar Vöröskeresztnél, majd a Búvárszivattyúgyárban dolgozott. 1958-ban ki-

hallgatták 1956-os tevékenysége miatt, de retorzió nem érte. 1952-es ítéletét 1958-ban megsemmisítették, és 
rehabilitálták. Ezt követően a vendéglátóiparban, majd a Sasad Mgtsz-nél és a Vörös Október Mgtsz-nél dolgo-

zott nyugdíjazásáig. 1988-ban ismét bekapcsolódott a politikai életbe. 1989 áprilisában a kisgazdapárt örökös 
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hogy hozzák nyilvánosságra az ügyben letartóztatottak névsorát és a nyomozás eredményeit. 
Ettől a rendőrséget felügyelő MKP elzárkózott, nem bocsátotta közre a miskolci lincselések 
nyomozati aktáit, önmagának tartotta fenn az események értelmezésének a jogát. Az fel sem 
merült, hogy a lincselőkkel szemben alkalmazzák „a demokratikus államrend és köztársaság 
büntetőjogi védelméről” szóló, az MKP követelésére született 1946. évi VII. törvényt, melyet a 
kortársak már a meghozatalakor „hóhértörvénynek” neveztek… 

A második miskolci lincselés után egy nappal, augusztus 2-án ülést tartott az MKP 
Központi Vezetősége. Ezen Rákosi Mátyás, a párt főtitkára és Oszip István Borsod megye 
főispánja, az események egyik szereplője értékelte a történteket. Az ülés jegyzőkönyve az 
egyetlen fennmaradt dokumentum, amely azt tükrözi, hogy az MKP valamiképp megpróbálta 
értékelni és értelmezni az év tavaszán jelentkező, majd a nyári hónapokban kulmináló anti-
szemita hullámot, amely számos vidéki településen atrocitásokba torkollott, és ennek politikai 
következményeit. 

Rákosi Mátyás 1946. augusztus 2-án a Központi Vezetőség ülésén az események értékelésekor 
konkrét tényeket, valóságos jelenségeket állított összefüggéstelen, logikátlan sorrendbe, s ezek 

alapján képtelen koncepciót vázolt fel. Beszélt a február 23-ai ózdi antiszemita tüntetésről, a 
szentesi rendőrkapitány, Lakos József32

 meggyilkolásáról és a napokkal ezelőtt lezajlott mis-

kolci lincselésekről. 

                                                                                                                                                         
főtitkárává választották. 1990 januárjában kilépett az FKGP-ből, a Nemzeti Kisgazda- és Polgári Párt tiszteletbe-

li elnöke lett.  
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 Antl Ödön (Felsőmocsolád, 1898. márc. 29. – New York, 1977. márc. ? ) üzletember, politikus. Gazdag keres-

kedő és földbirtokos családból származott. Kereskedelmi érettségit szerzett Bp.-en (1915). 642 holdas földbérle-

ten (437 kh. szántó) gazdálkodott. 1918-tól a Nagyatádi-féle Kisgazdapárt tagja, majd a Független Kisgazdapárt-
hoz csatlakozott. Tagja Somogy vm. törvényhatósági bizottságának. A német megszállás idején deportálták. 
1945. nov. 4-től parlamenti képviselő. A párt Orsz. Kereskedő Csoportjának egyik vezetője, 1947. nov. 23-tól 
vidéki társelnöke, 1948-tól a Somogy m.-i szervezet társelnöke is, 1949 jan.–febr.-ban a megyei igazoló bizott-
ság tagja. A kaposvári zsidó hitközség elnöke. Az Autonom Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája 
által felállított egyházi bizottság tagja. 1949-ben külföldre távozott, Brazíliában, majd New York-ban telepedett 

le. Bekapcsolódott az emigráns politikai mozgalomba. A Magy. Zsidók Nemzeti Szövetségének alelnöke, ké-
sőbb a Magy. Zsidók Világszövetségének (World Federation of Hungarian Jews) társelnöke; 1963-tól volt a 
Magy. Munkaszolgálatosok és Deportáltak Szövetségének (Association of the Former Hungarian Forced 
Laborers and Deportees) elnöke.  
32

 Lakos József (1913-1946). Szentesen született. Tanító édesapját 1924-ben a Tanácsköztársaság alatt játszott 
szerepéért – összesen 28 havi román és magyar fogság után – kényszernyugdíjazták, de magántisztviselőként 
mindhárom fiát taníttatta. Öccseihez hasonlóan a szentesi Horváth Mihály Reálgimnáziumban érettségizett. 
Tanulmányai befejezése után rövid ideig újságíró a Csongrádmegyei Hírlapnál, majd a sorkatonai szolgálat után, 
1939. szeptemberben felvették a rendőrség állományába. Szolnokra osztották be, gyakornok, majd a tanfolyam 
elvégzése után detektív lett. 1940-ben áthelyezték szülővárosába. Munkája során a helyi politikai szervezetek 
megfigyelésével is foglalkozott. A Vörös Hadsereg 1944. október 8-i bevonulása után jelentkezett a megszálló 
hatóságoknál, és a szovjet városparancsnok megbízta a rendőrkapitányi feladatok ellátásával. 1945. januárban 
kommunista kezdeményezésre a nemzeti bizottság megkísérelte elmozdítani posztjáról. 1945. februárban igazol-

ták. Ellenállt a helyi MKP-szervezet politikai nyomásának, ezért a szentesi kommunisták – 1945 előtt detektív-

ként néhányukkal szemben eljárást folytatott – kezdeményezésére Tömpe András vidéki főkapitány április végén 
mint az elmúlt rendszer hívét leváltotta. Letartóztatták – egyes források szerint megkínozták –, majd május 3-án 
internálták. Szeptember 1-jén a szegedi népügyészség ejtette az ellene felhozott vádakat, de internálását a Be-

lügyminisztérium csak 1946. februárban szüntette meg. Szabadulása után kórházba vonult, ahol – még mielőtt az 
ügyben további vizsgálatra sor kerülhetett volna – négy merénylő március 7-én éjjel meggyilkolta. Az országos 
hatóságok részvételével – az iratok tanúsága szerint – elnagyoltan folytatott nyomozás idején a szentesi MKP-

szervezet több tagját (akik közül néhányan nemcsak politikailag, hanem személyes bosszúvágy miatt is szemben 
álltak Lakossal) mint feltételezett tettest és felbujtót felfüggesztették, néhányukat előzetes letartóztatásba helyez-

ték. Valóságos felelősségre vonás Futó Dezső (FKgP) és Lévay Zoltán (Magyar Szabadság Párt) több interpellá-
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Ezeket az eseményeket egy olyan „ellenséges központ” művének mutatta be, melynek révén 
egyesek meg akarják hiúsítani az MKP által kezdeményezett, országos horderejű politikai 
törekvéseket. Kifejtette, hogy „a reakció ellentámadásba megy át”, mert „egy-egy jelentős 
lépésünk előtt vagy azzal kapcsolatban számunkra meglepő, váratlan és kellemetlen esemé-
nyek történnek”. 

Rákosi említést sem tett a vérvád–hisztériáról, melynek első, nagyobb kitörése a kunmadarasi 
pogrom volt, holott a nyár folyamán, a politikai rendőrségen még számoltak azzal, hogy a 

résztvevőit komoly „összeesküvési per”keretében vonják majd felelősségre. A KV-ülés jegyző-
könyve szerint Oszip István Borsod megye főispánja hasonlóan számolt be az eseményekről… 

A pártvezetők elejtett megjegyzései arra utalnak, hogy a lincselések formájában is 
megnyilvánuló zsidógyűlölet „ősereje” megrettentette és lenyűgözte őket. Az antiszemitizmust 
a „népi életösztön”megnyilvánulásának tartották, rossz irányba tévedt, de alapjában véve 
egészséges indulatkitörésnek, mellyel rendkívül óvatosan kell bánni, de adott esetben, fontos 
politikai cél érdekében fel lehet használni. Ezt az álláspontot, melyet az MKP legfontosabb 
vezetői származásukra való tekintet nélkül elfogadtak, természetesen igyekeztek titkolni, tekin-

tettel a Horthy-korszak antiszemitizmusára és a második világháborús népirtásra, mellyel 
semmiképp sem vállalhattak közösséget. 

Következtetni lehet arra is, hogy a rendőrség politikai osztálya egy ideig monstre pert 
tervezett a miskolci lincselések ügyében, a valóság teljes meghamísításával. 

Az első koncepcióról a Világosság augusztus 11-ei száma adott hírt. 

„Eddig negyven embert vettek őrizetbe a miskolci tüntetés miatt. Tömpe András rend-

őr vezérőrnagy közel egy hete folytatja a nyomozást Miskolcon a kilengések ügyében. Az már 
bebizonyosodott, hogy a felbujtók ismert jobboldaliak és a demokratikus pártokba befurako-

dott nyilasok voltak, akik hetek óta készülődtek aljas cselekedetükre. Különböző röpcédulákat 
nyomtattak a munkásság bujtogatására, amelyekben uszítottak a fennálló demokratikus rend 

ellen. 

Megállapították, hogy a felbujtók Budapestről kapták az utasításaikat, és ezért az ügybe be-

kapcsolódott a budapesti rendőrség politikai osztálya is. Kiderült az is, hogy a fasiszta lincse-

lők budapesti felbujtói több vidéki városban is szerveztek hasonló tömegmegmozdulásokat, és 
így kívántak fellépni a demokratikusrend ellen. Miskolcon tovább folynak az őrizetbe vételek, 
és a Budapestre hozott tettesekkel együtt eddig 40 embert állítottak elő”… 

A kettős lincselés megítélésében nézeteltérés lehetett Tömpe András és Péter Gábor 
között – a „fővárosból irányított összeesküvést” valószínűleg az előbbi találta ki. Péter vi-

szont inkább olyan miskolci személyeket kívánt bűnbakként elítéltetni, akiknek az ügyét a koa-

líción belüli harcokban fel lehet használni. 

Perre azonban végül nem került sor. A Budapesti Népbíróság Gálfalvy István vezette tanácsa 
ugyan 1947. január 13-ára, majd 31-ére kitűzte az ügy tárgyalását, végül azonban az összes 
gyanúsítottat, mintegy negyven embert tárgyalás nélkül szabadon engedtek.  

                                                                                                                                                         
ciója ellenére sem történt, és az 1948. évi amnesztia során az ellenük folytatott az eljárást megszüntették. A té-
nyek feltárására csak 1989-ben kerülhetett sor. (Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és 
Kutatóintézete Közalapítvány) 
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Már Rákosi 1946. augusztus 3-ai rádióbeszéde, melyből a Világosság augusztus 6-ai száma 
idézett, előre vetítette, hogy a két tüntetés résztvevőivel elnézően bánnak majd. „Ami Miskol-

con történt, kísérlet volt a szanálás megzavarására. Ezt meg kell értenie minden munkásnak, 
aki azt hiszi, hogy a demokrácia és a jó pénz védelmére szolgált, amikor ilyen kilengésekre 
ragadtatta magát, és még tetézte ezt azzal, hogy a védelmére kelt azoknak, akiket a demokrá-
cia törvénye felelősségre akart vonni.”… 

 A miskolci rendőrség augusztus 11-én hajnalban nagyszabású razziát tartott „nyilaso-

kat és nyugatosokat” keresve. Ennek során állítólag három-négy ezer embert igazoltattak, 
több lakásban találtak „reakciós” iratokat és fegyvereket… 

 A lincselők tárgyalását 1947. január 13-ára tűzték ki a budapesti Népbíróságon, de a 
tanácsvezető bíró betegségére hivatkozva kétszer is elnapolták. 1947. február 20-án vala-

mennyi gyanúsítottat szabadlábra helyezték, amit egy, áprilisban készült riport szerint a mis-

kolci közvélemény megnyugvással fogadott. 

A helyi zsidókat megosztotta a hír: „Egyik részüket valósággal elkeserítette a bíróság dönté-
se. Mások viszont úgy vélekedtek, hogy ez az intézkedés valószínűleg lecsillapítja a város, 

forrongó hangulatát, amely egyáltalán nem a letartóztatásban lévők ellen irányult. Sőt…” 
1948. június 17-én a tettesek amnesztiában részesültek. 

A Rejtő életét megmentő Boruzs Lajos majdnem olyan rosszul járt, mint azok, akik 
meg akarták lincselni. Közel két hónapig tartották fogva Budapesten, ahová az augusztus 2-án 
Miskolcra látogató – és ott demagóg, de hatásos beszédet mondó – Rajk László gépkocsiján 
szállították fel. „Szadista kihallgatási módszereiért” bűnhődött előbb a katonapolitikai osztá-
lyon, majd a Markó utcában. 

Szeptember végén szabadult, de addigra kizárták az MKP-ból, és kitették a rendőrségtől. Vé-
gül Rajk László segítségével, akit sikerült meggyőznie az ártatlanságáról, visszakerült a testü-
lethez, s Pesten dolgozott, többnyire adminisztratív beosztásban, korai nyugdíjazásáig… 

 az MKP (majd az MDP, utóbb az MSZMP) egyszerűen nem akart emlékezni arra, 
hogy mi történt 1946 nyarán, Miskolcon. Ezután, egy balul sikerült, de szerencsére halálos 
áldozatot nem követelő csepeli incidens után az MKP felhagyott a „forintvédő kampánnyal”. 
Az eseményeket „tabusították”, a párt el akarta felejteni a kettős miskolci „népítéletet”, mely 
a magyar munkásmozgalom történetének egyik legnagyobb szégyene volt…”33

 

 

Néhány megjegyzés az előzőekhez. 

Mindez 1946-ban történt. Ekkor Rákosiék még nincsenek hatalmon, de mindent elkövetnek, 
hogy oda kerüljenek. Ezért is bujtogatnak, mert ez a viszonylag még demokratikus magyar 

kormány ellen felhasználható. Az okozatok ennek megfelelően nem is „fájnak” nekik annyi-

ra, a „cél szentesíti az eszközt”. Nem így lesz ez aztán 1956-ban, tíz évvel később! Akkor és 
az után is ezt teljesen másként látják, mert az már ő ellenük irányult… 

 

                                                 
33

 Pelle János: Lincselés Miskolcon 
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„Elnök úr! 

Ön vezette a küldöttségeket – a miskolci tragikus ügyben – a Miniszterelnök elé. Önt 
tartom tehát a magyar zsidóság mai vezérének. Ezért intézem a soraimat Önhöz, Elnök úr! 

Sajnos, úgy a miskolci, mind a számos azt megelőző esetek bizonyítják, hogy a zsidókat 
úgy a kisgazda, mint a munkáspártok egyaránt gyűlölik. Az egyik félnél azt hangoztatják és 
plakatírozzák: „Halál a kommunistákra, halál a zsidókra!”. 

A másik félnél meg: „Halál a kisgazdákra, halál a zsidókra!”  

A zsidókat mind, mind gyűlöli, s kész azokat mind egy szálig kiirtani, akár bűnös, akár ártat-

lan az. Már most a kérdés az: van-e, aki a zsidókat megvédi? 

Ugyebár – mint már sajnos tapasztalatból tudjuk – nincs. A nagy kérdés tehát: mitévők le-

gyünk? Hagyjuk magunkat bárány módra leöletni, legyilkolni, agyonveretni? Ugyebár nem! 
Tehát mit?! Erre akarok felelni. 

Nézetem szerint nincs más lehetőség, mint hogy a megszálló csapatok védelmébe helyezzük 
magunkat. Ezt kérni kell tőlük. Itt már – vagyis Magyarországon – zsidónak élni nem lehet. 
Evvel, remélem, tisztában vannak a zsidók. 

Tehát innen el! Ki kell vándorolnunk. Engedje ki az orosz katonai hatóság a zsidókat az or-

szágból. Ne kelljen azoknak illegálisan innen kijutniuk. S míg a kivándorlás tart – s az, tekint-

ve a palesztinai helyzetet, elhúzódhat 1-2 évig is –, addigra tartsa a Vörös Hadsereg meg-

szállva az országot a mi megvédésünk szempontjából. Ezt a lépésünket előzőleg a magyar 
kormány tudomására kell hozni azzal a hozzátoldással: ők vagy nem akarnak, vagy nem tud-

nak minket megvédeni. 

Elnök úr, ne hagyja magát ezen akciótól, senkitől sem eltántorítani. De a magyar kormánytól 
sem. Ígéretükben bízni nem szabad, mivel hatalmuk nincs. 

Karhatalmuk – amint tapasztalhattuk – megbízhatatlan. Sőt, félő, ha az oroszok elhagyják az 
országot, a karhatalom is ellenünk, zsidók ellen fordítja a fegyverét. S akkor az a kis maradék 
zsidóság is elpusztul mind egy szálig. Ezt összetett kézzel, birkatürelemmel bevárnunk nem 
szabad. 

Sokat, sokat gondolkozom tragikus zsidó helyzetünkön, de más megoldást, mint kérni a meg-

szálló csapatok védelmét – nem tudok. 

Hittestvéri üdvözlettel, kész híve 

Reinchardt Mór 

Jánoshalma”34
 

 

Ezek után „Vocem mittere in alteram partem!”, azaz „Hallgattassék meg a másik fél 
is!” 

                                                 
34

 Pelle János: „Zsidókérdés” Magyarországon 1945-ben és 1946-ban. Reinchardt Mór levele.a Magyar Izraeli-

ták Országos Irodájába, Stöckler Lajos elnöknek. 
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Mindezekhez két röpirat, eredeti szövegét idézzük. A politikai rendőrség 1946. augusztus 16-

án foglalta le a röplapokat, azok soha nem jutottak el a címzettekhez. 

1946 júliusában, a kunmadarasi pogrom után, de még miskolci lincselések előtt fogalmaztak a 
Rákosival szembenálló „nemzeti kommunisták”, a „reakciós kisgazdák” segítségével és tá-
mogatásával. A röpiratokat nem Miskolcon, hanem Budapesten írták, de sok tekintetben kife-

jezik nemcsak a borsodi vasmunkások és bányászok, de széles tömegek felfogását a „zsidó 
kommunizmusról”. Csak szűk körben hatottak, mert kevesen olvasták őket. 

A két, hosszabb röplap szerzője, illetve előállítói részt vettek az antifasiszta ellenállásban. 
1944-45-ben tagjai voltak az illegális kommunista párt Weisshaus Aladár35

 féle frakciójának, 
illetve a Magyar Közösségnek és Bajcsy-Zsilinszky Endréhez kötődtek. A szövegeket a „frak-

ciós” kommunista Benke Miklós fogalmazta és a Magyar Közösség vezérkarához tartozó Pé-
ter Endre intézte el, hogy a Parasztszövetség gépein sokszorosítsák őket.  

A terjesztők közé tartozott dr. Csomóss Miklós, – Bajcsy-Zsilinszky Endre és Bibó István ba-

rátja, – előállításához pedig pénzt adott Dudás József, aki az 1944 októberében a Sztálintól 
fegyverszünetet kérő delegáció tagja, majd 1956-ban az egyik felkelő csoport parancsnoka 

volt. Weisshaus „nemzeti kommunista” mozgalmával Arany Bálint és a Magyar Közösség 

több vezetője is kapcsolatban állt. Donáth György személyes barátja volt Weisshausnak.  

„A weisshausisták azt hitték, hogy Rajk László körül magyar érzelmű Rákosi-
ellenfelek csoportosulnak, és az 1946-os pártkongresszus előtt, annak befolyásolása kívánták 
terjeszteni a röplapokat.” 

A néhány száz példányban készült két röplap közül az elsőt a zsidó vezetőkhöz, mindenekelőtt 
Stöckler Lajoshoz, Magyar Izraeliták Országos Irodájának elnökéhez akarták eljuttatni. 

 

„ Őszinte magyar szó a zsidósághoz! 

Az igazi demokrácia fokmérője a szabaddá tett gondolatmozgás, a demokráciának ál-

cázott önkényuralom, amely a Ti mindenhatóságotokat testesíti meg, nem bírja a szabad kriti-
ka napfényét, s ez a körülmény kényszerít arra, hogy egyelőre a „hátatok mögül” intézzük a 
néhány őszinte magyar szót hozzátok. 

                                                 
35

 Weisshaus Aladár (Budapest, 1887. december 21.– Budapest, 1963. november 20.) magyar szocialista politi-

kus. Az őszirózsás forradalom alatt kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1918 őszétől a Magyarországi Vasu-

tasok Szövetségének titkára volt. Ebben az évben egy kormányrendelet elleni tiltakozásul – mely értelmében 
tilos volt vasutasoknak a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba belépni – önként lemondott tisztségéről és 
csatlakozott a párthoz. A Magyarországi Tanácsköztársaság alatti szerepe miatt másfél év börtönre ítélték. Ki-

szabadulása után továbbra 1920-tól 1922-ig a Pósz Jenő szerkesztette Magyar Vasutas című lap munkatársa volt. 
1923-tól az illegális Kommunisták Magyarországi Pártja tagja lett. 1925-ben az Magyarországi Szocialista Mun-

káspárt egyik szervezője és vezetője lett. Rákosi Mátyással együtt letartóztatták 1925-ben és egy évi börtönre 
ítélték „államellenes izgatás” miatt. Miután kiszabadult az KMP kizárta tagjai közül, azzal a váddal, hogy „a 
KMP fejlődését veszélyezteti”. Azt, hogy ez a vád tényleg igaz, azonban nem tudták bebizonyítani, így 
Weisshaus hiába kért egy hivatalos tárgyalást, azt elutasították. Ezután szervezte meg frakcióját, amelyet a 
kommunisták, s főleg Rákosi mélyen elítélt. Később kapcsolatba került a Magyar Közösséggel, amiért 1946-ban 

az ún. 2. Magyar Közösség perben 3,5 évre börtönre ítélték. 1954-ben internálták, majd végül 1956. február 4-én 
szabadlábra helyezték. Haláláig visszavonult a politikai élettől. 
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Béke, stabil pénz, mindezek megrázó erejű problémái a magyar népnek, de van egy olyan kér-

dés is, amely már-már általános néplázadás kirobbanásáig feszíti a közhangulatot, ez pedig: 
a zsidókérdés. Ostobaság volna kendőzni a rideg tényállást, antiszemitizmus van az ország-

ban, lecsillapíthatatlan, napról napra dagadó antiszemitizmus. 

 

Stöckler Lajos36
 

 

És Ti, akik úgy néztek fel ötezer éves bölcsességetekre, mint Napóleon a 
piramisokra, csodálatos érzéketlenséggel nem akarjátok észrevenni ennek 
az antiszemitizmusnak önmagatokban rejlő okait. Bámulatosan kerülitek 
az önmagatokkal való szembenézést, a legszerényebb önvizsgálatra sem 
vagytok hajlamosak, helyette azt mondjátok, hogy elvadult, állatias faj 

vagyunk, gyógyíthatatlan barbárok, akik még nem értünk meg a demokrácia áldásaira. Ha 
körülnéztek a világon, azt kell látnotok, hogy mindenütt baj van veletek, de az önismeret bá-
torsága nem tartozik erényeitek közé. 

Mert mi történt? Amikor megtértetek rettenetes sorsotok völgyeiből, legkisebb jelét sem mu-

tattátok, hogy kálváriátok egyben a magába szállás iskolája lett volna. Szenvedésetek pokla 
belső újjászületésetek forrása kellett volna legyen, új szövetségkötés annak a népnek fájdal-

mas sorsával, amelynek közösségébe élni visszatértetek. 

És mit tettetek? Ahelyett hogy megkerestétek volna annak a magyarságnak a kezét, amelyet a 
fasiszta bestializmus szintén a szakadékba taszított, megrohantátok s hallatlan politikai korlá-
toltsággal úgyszólván kizárólagos birtokotokba vettétek az országot. A zsarnokság történeté-
ben egyedülálló színjátékot varázsoltatok elő: Ti, alig 200 ezernyi jövevény kisebbség uralma-

tok alá törtétek a kilencmilliónyi magyar őslakosságot! Megszálltátok az egész államhatal-

mat, s ahonnan a leglázítóbb visszaélést gyakoroljátok, mindenekelőtt a politikai rendészetet 
vettétek birtokotokba. Az itt összesereglett s rendőrtisztekké transzformálódott derék borügy-

nökök, bárzongoristák s hasonszőrűek tartják rettegésben a magyarságot. Botor hatalomvágy 
és uniformisláz ejtett rabságba benneteket és nemcsak a sarki fűszeres kötött sarkantyút, de 
még bölcs rabbitok is szerzett egy tábornoki uniformist. Csodálkoztok hát, hogy antiszemitiz-

mus van? 

S akiknek rendőr ezredesi gúnya nem jutott, azok rávetették magukat e szerencsétlen ország 
gazdasági életére. Bámulatos gyorsan újjáépítettétek magatokat. Ördöngös gyorsasággal 
kisajátítottátok a legjobb lakásokat, ami jobb falat akad még az országban, az a ti asztalotok-

ra varázsolódik, ami arany, valuta, érték maradt még az országban, az mind a Ti kezetekben 
halmozódik fel. Kihívó cinizmussal mentek el a magyar nép végtelen nyomora mellett, s azt 
mondjátok, hogy sokat szenvedtetek és jussotok van a farsanghoz, egy kis jóvátételhez. Arra 

nem gondoltok, hogy a harcterekre hurcolt magyarok százezrei pusztultak el, s arra sem gon-

doltok, hogy hány magyar hazafit gyötörtek halálra a nyilasok, akik közül nem egy éppen a Ti 
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 Stöckler Lajos (1897-1960). Gyáros, 1944 júliusától a Zsidó Tanács tagja. A Szálasi-érában a Tanács tényle-

ges feje, a gettók időszakában a súlyos körülmények között hatékonyan irányította a gettólakók élelmezését és 
védelmét. A háború után a Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának elnöke. A kommunista rezsim letartóz-

tatta és meghurcolta. 
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védelmetekben áldozta életét. És arra sem emlékeztek már, hogy alig volt valamirevaló ma-

gyar család, aki halálos veszedelmek árán ne dugdosott, vagy valamiképp ne segített volna 
benneteket. És nézzétek az utcán kolduló hadifoglyainkat, rokkantjainkat, és nézzétek éhes 
rongyos egész népünket – ők viselik, és nem Ti e háború minden idegtépő böjtjét. De mi nem 
panaszkodhatunk, mert ma csak a Ti fájdalmatok divat. És csodálkoztok, hogy van antiszemi-

tizmus? 

Azt mondjátok, hogy a demokráciát véditek. De ez is csak áltató képmutatás, mert valójában a 
demokrácia s a velejáró szociális fejlődés nem a Ti ügyetek. Ti az elmúlt liberális világban 
mérhetetlenül meggyarapodtatok. Ez a demokrácia a magyar proletármilliók ügye, bízzátok 
csak ennek védelmét a múlt rendszerekben általatok is csak kihasznált munkás- és paraszttö-
megekre. 

A magyarság józan többsége nem akar több Orgoványt és Kunmadarast. Keressük veletek a 
békés együttélés, vagy ha ez nem megy, a békés elválás útjait. Nemes haragtokban azt mond-

játok, hogy nem vesztek részt az újjáépítésben, hanem kivándoroltok. Sajnos ezt az ijesztgetést 
nem tudjuk komolyan venni, mert még egyetlen ország sem jelentkezett befogadásotokra. Kite-

lepülésetek nehéz nemzetközi probléma, amelynek megoldására ki tudja mikor fog sor kerülni. 
Egyetlen realitás, hogy egyelőre itt kell élnetek. De oly iszonytatóan provokatív a magatartá-
sotok, ha gyorsan és önként nem csináltok egy alapos visszavonulást, meg fékezhetetlen tömeg 
felkelésbe kergetitek az országot. 

És mit kell tennetek? Szültetek ugyan valami megbékélési tanácsot,37
 összefogdostatok néhány 

Parragi-féle műmagyart, akiknek eszük ágában sincs, hogy megmondják Nektek az igazat, 
aztán oldalatok felől ott vannak a Zsolt Béla-féle szofisták, akiknek ínyük szintén nem szokott 

a becsületes önismeret és tárgyilagosság sós kenyeréhez. E jól táplált farizeus zsidók és 
álhumánus lakájmagyarok sohse fognak itt semmiféle megbékélést valósággá tenni. Mi ezek 
helyett a reális ítéletű, a termelő munkában becsületes kenyeret kereső zsidósághoz fordulunk 
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 1946 júliusában ülésező „Társadalmi Megbékélési Tanácsról” melynek első üléséről Márai Sándor is beszá-
molt naplójában. (A szövegben szereplő H. főrabbi Hevesi Ferenc volt, Hevesi Simon fia, akit Tildy Zoltán köz-

társasági elnök tábori főrabbinak nevezett ki, majd 1946 végén elhagyta Magyarországot.) „A parlamentben 
gyülekeztünk. A tanácsteremben öreg úr elnököl – állítólag Apponyi gróf természetes fia – rokonszenves, sima, 

ravasz öreg magyar, diplomata képességekkel, kicsit filozofálgató magyar úr-típus. H. főrabbi, tábornoki egyen-

ruhában, egy tábori püspök s mások, civilek gyűltek itt össze; sok zsidó, néhány keresztény, aki akarja a társa-

dalmi megbékélést, a békét keresztények és zsidók között… A magyar hadsereg most már jórészt csak ilyen 
lovasított, egyenruhás rabbikból, karpaszományos, gépesített plébánosokból áll; s ez nem is a legrosszabb, ami a 
magyar hadsereggel történhetett. Az ülés azzal kezdődik, hogy a zsidók hevesen összevesznek; az orthodoxok és 
a cionisták keserűen szidják H. főrabbit – a tábornokot – s egyáltalán minden zsidót, aki asszimiláns, tehát békét 
akar, nem akar kivándorolni stb. A rabbi tábornok keserű méltósággal felel és fogadkozik, hogy „lesznek még 
egyszer választások”. Mikor a zsidók kiveszekedték magukat, egy katolikus pap beszámol vidéki útján szerzett 
tapasztalatairól, az antiszemitizmus okairól… Egy orthodox öreg – bibliai alak, ótestamentumi zsidó, fehér sza-

kállal, olyan szemet-szemért zsidó – közbemordul, hogy nem az antiszemitizmus okait kell kutatni, hanem egy-

szerűen fel kell akasztani az antiszemitákat – tehát az ország lakosságának négyötödét – s akkor rend lesz. A 

református püspök, Ravasz csendesen megjegyzi, hogy az akasztófa propagálása talán mégsem lehet a Társa-

dalmi Megbékélés Tanácsának föladata. A zsidók morognak… Az ülés során újabb szelíd vihar tör ki a zsidók és 
a keresztények között; mikor a mártír-temetők, a nyilasok által meggyilkolt emberek tömegsírjának kegyeletéről 
esik szó. A zsidó tábornok-rabbi bejelenti, hogy a zsidó vallás magáénak tekinti a zsidót akkor is, ha megkeresz-

telkedett; a keresztény papok tiltakoznak, mert aki keresztény, az keresztény… Az ótestamentumi öreg zsidó 
felháborodottan mondja, hogy aki kényszer hatására keresztelkedett meg, annak a kereszténysége nem számít. 
Így telt el a társadalmi megbékélés céljából egybehívott tanács első délutánja.” (Márai Sándor: Ami a naplóból 
kimaradt, (1945–1946) Vörösváry kiadó, 1992) 
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azzal a kéréssel, hogy az elrugaszkodott zsidók észre térítésére haladéktalanul a legszélesebb 
körű propagandamunkába fogjon. Alakítsátok meg mondjuk a „Józan eszű Zsidók Szövetsé-
gét” és szólítsatok fel minden exponált közállásban levő zsidót, hogy a magyarsággal való 
megbékélés szent ügyéért állását önként és azonnal hagyja el. Magatok bélyegezzétek meg a 
tekergő, síber, munkakerülő fajtabelieket. Ti hirdessétek szüntelenül, hogy a ragadozás, az 
élősködés becstelen és hazaáruló dolog, amely méltán váltja ki a magyarság felháborodását. 
Ha itt akartok élni, végre számolnotok kell azzal, hogy az újjáépítés nem a kávéházakban s a 
mulatókban, hanem a gyárakban, a bányákban s a mezőkön folyik. Nektek kell rámutatnotok, 
hogy amíg messze elkerülitek a nehezebb munkafajokat, addig mindig izzani fog az antiszemi-

tizmus. Flancos, hivalkodó nőiteket intsétek szerénységre, s bárgyú, denunciáns hitsorsosai-

toknak, akik hatalmi őrületükben minduntalan az Andrássy út 60-nal fenyegetődznek, magatok 
tapasszátok be a száját. Dúsan élő zsidók sem restellik nap, mint nap elhalászni a külföld 
adományait, s vajon ehelyett nem volna-e okosabb, ha versenyeznétek abban, hogy bő falatja-

itokat megosztanátok az éhségtől szédelgő magyar munkáscsaládokkal? 

A politikai élet irányításában túlméretezett igényeiteket is le kell építenetek, mert több mint 
gyermeki naivitás, azt hinni, hogy sokáig fenntartható oly helyzet, amelyben a magyarság 
politikai irányításának jogát Ti bitorolhatjátok.  A magyar munkásság magyar vezetőket akar 
és a Ti feladatotok, hogy e tekintetben a pártzsidókat is józanabb belátásra eszméltessétek. 
Hát ezek volnának a megbékélés útjai.  

Értelmes, Becsületes, Magyar Zsidók! Bármily kevesen vagytok, Nektek kell elindítanotok a 
tisztulás folyamatát! Hatalmas, az egész zsidó magatartást átformáló munkához kell fognotok. 
Bármily nehéz feladat ez, vállalnotok kell, ha békés nyugalomban akartok élni, ha azt akarjá-
tok, hogy végképp lecsillapodjék a magatartásotok által kiváltott vészes indulatok. 

Ezt izeni nektek a magyar nép.” 

 

A politikai rendőrség által lefoglalt másik röpirat szerzője a megújhodott kommunista 
párttól várta az 1946 júliusában annyira égető „zsidókérdés” megoldását. 

 

„ Magyarok! Kommunisták! Elvtársak! 

Hazánk válságos sorsa, kátyúba jutott demokráciánk s mindenekelőtt a letaszított bű-
nös rendszer feléledésének veszélye új szabadságharcra hív Benneteket. A szövetségesek és 
elsősorban a szovjetnépek dicsőséges harcai elsöpörték a Horthy-rendszer s a nyilas hibban-

tak betyárvilágát, de a magyar élet szabadabb lélegzetvétele mégis illúzióvá vált, mert a fel-

számolt népnyúzó múlt nyomában új zsarnokság született. 

Kiosztottuk a földet, a nép kezébe adtuk a törvényhozó hatalmat, megvalósítottuk az állami 
élet legfejlettebb formáját: a köztársaságot, de a magyarság lelkét a demokrácia nagy aján-

dékai mellett mégsem a szabadság fölött érzett természetes öröm, hanem a keserű kiábrándu-

lás s a szorongó bizonytalanság érzetei töltik el. A végzetes hiba akkor történt, amikor a fel-

szabadulás pillanatában a magyarság letargiája lehetővé tette, hogy a bosszúra szomjas zsi-
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dóság a maga mindenható politikai és gazdasági hatalmát beleépíthesse a demokrácia épüle-

tébe. 

Kizárólagos monopóliumként kezükbe vették a rendőri hatalmat, fasisztának bélyegeznek és 
elhurcolnak mindenkit, aki a legenyhébb formában is tiltakozik üzelmeik ellen. Úgy megszáll-
ták a közhatalom minden pozícióját, annyira úrrá lettek az egész államgépezeten, mintha ne-

künk, magyaroknak többé már semmi közünk sem volna ehhez az országhoz.38
 

Kommunisták! Magyarok! Elvtársak! A zsidóság minden józan észt és minden demokratikus 
elvet megcsúfoló hatalmi őrülete végveszéllyel fenyegeti a keserves áldozatokkal megszerzett 
demokráciánkat! Ahelyett, hogy a megértést, megegyezés útját keresték volna a túlnyomó 
többségében nemcsak demokratikus, de a mélyebb szociális átalakulás után is vágyódó ma-

gyarsággal, amely éppen úgy megszenvedettje a fasiszta gazemberek rémuralmának, miként 
ők, nekiestek, hogy bosszújukat töltsék és sérelmeikre jóvátételként önmagukat felülmúló 
szenvedéllyel fogtak a harácsoláshoz. Nem elég, hogy egész gazdasági életünk prédájukká 
lett, de elvakult mohóságukban még a külföldi ajándékokat sem átallják elhalászni a meztelen 
s fakírrá aszott munkáscsaládok elől. 

Ezzel nemcsak azt idézték elő, hogy az antiszemitizmus általános közhangulat lett, hanem le-

rombolták a hitelét a demokráciának is, amelyben a magyarság a zsidóuralom táptalaját lát-

ja. A reakció éppen a zsidók politikai és gazdasági terrorjából meríti leghatásosabb érveit. 
Így a zsidó magatartás által kiváltott közhangulat döntő jelentőségű a munkásság jövője 
szempontjából is. A közelgő békével kivonuló szovjet csapatok már nem lehetnek a magyar 
demokrácia közvetlen védelmezői, s ez a fordulat azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a az anti-
szemitizmus álarcában előlopakodnak a régi munkásnyúzó rendszer urai, s akkor befellegzett 
itt minden demokratikus és szociális fejlődésnek. 

Mi kommunisták és magyarok nem nézhetjük tétlenül a szükségszerűen elkövetkező fejlemé-
nyeket. A zsidóság a maga uralmát a magyar munkásszervezetekre támaszkodva gyakorolja. 

A zsidókérdés tehát a magyar demokrácia, a magyar munkásosztály jövőjének kérdése is. E 
kérdés megoldásában nemcsak távol tartjuk magunktól minden terrorisztikus lépést, hanem 
ellene is szegülünk minden ilyen kísérletnek, ami csak a magyar munkásság becsületét és de-

mokratikus gondolkodását bélyegezné meg. A kérdés megoldásának reális útjai vannak: min-

den élősdiséget kizáró drákói gazdasági rendszabályok, vagy ha a zsidóságnak jobban tetszik, 
az Egyesült Nemzeteken keresztül megoldott kitelepítésük saját hazájukba. Tudjuk, vannak a 
dolgozó magyarsághoz hasonló életsorsú, becsületes termelő munkából élő zsidók is, ezekkel 
szívesen dolgozunk együtt. 

Ami pedig politikai egyeduralmukat illeti, itt a tisztulást nekünk, kommunista magyaroknak 
kell elindítanunk, mert nem minden ok nélkül bennünket tart az ország közvéleménye a zsidó-
uralom első számú kiszolgálóinak. S az a fordulat, amely véget vet zsarnokságainak, egyszer-

re fog bennünket is sújtani. El kell tehát választanunk a Kommunista Pártot a zsidóságtól, 
hogy megmenthessük a dolgozók hatalmas politikai szervezetét a felbomlástól. 
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 Csak egy hivatkozás: A holokausztot túlélők számát 1945 végén 195 ezerre becsülték, ebből 144 ezer tartóz-

kodott Budapesten. Arányait tekintve a fővárosi zsidó lakosság 50, míg a vidékinek legalább 75 százaléka esett 
áldozatul a népirtásnak… (Pelle János) 
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Kommunista Magyarok! Elvtársak! A kommunista magyarok pártjának hazánk szociális épí-
tése terén történelmi hivatása van! Fennmaradásától függ, hogy ne süllyedhessünk vissza a 
múltba, hogy továbbhaladjunk a szociális fejlődés útján. A megtisztult és megújhodott párt 
nem lesz többé idegen a magyar nép előtt, mert az ország elsöprő többsége az igaz demokrá-
cia s a gyökeres szociális haladás mellett van. De a haladás vezetésében történelmi hivatását 
a párt csak úgy teljesítheti, ha magyar talajba gyökeresítik, ha nemzeti érdekeink bátor har-

cosává tesszük, ha keresztülvisszük, hogy a mostani vezetők helyét a párt legfelső és legalsó 
szervezeteiben mindenütt a magyar kommunista munkásság és értelmiség elitje foglalja el. 

Ránk, magyar kommunistákra felmérhetetlen jelentőségű küldetés vár. Nekünk kell visszaadni 
az ország lelki egyensúlyát, nekünk kell az állatian elfajult ragadozó ösztönök helyébe ten-

nünk az egymásért való becsületes munka akaratát. Bosszú, gyűlölet, terror nélküli társada-

lom eléréséért kell harcolnunk, mert csak ez lehet a mi eszméink hódító útja. Csak így remél-

hetjük, hogy soraink megsűrűsödnek, csak így biztosíthatjuk, hogy a munkásság szava, egybe-

forrva a milliós paraszti szegénységgel és progresszív értelmiséggel, döntő és megbecsült lesz 
szerencsétlen hazánk jövő sorsának alakításában. 

Kommunista Magyarok! Elérkezett a cselekvés Órája! Követeljétek, hogy magyar kommunis-

ták vegyék át a szervezet vezetését! Rajtatok áll, hogy megsemmisül-e a kommunista párt, 
avagy az egész magyar élet áldásos fejlődésének világító tornya lesz. 

Éljen a Megújhodott Magyar Kommunista Párt! 

Éljen a munkások, parasztok, értelmiségiek közös, vállvetett munkájával újjászülető szociális 
Magyarország! 

Szabadság! 

Kommunista Magyarok Szövetsége”  

 

 

Tehát 1946-ban születtek ezek az irományok! Akkor még nem a Magyar Kommunista 

Párt a kizárólagos vezető, bár a szovjettámogatással már nagyon jó úton van e felé. 

Az 1945. évi országgyűlési választásokon a szavazatok 16,96 %-át szerezte meg, 1947-ben 

pedig 22,25 %-át, ezzel a Parlament legnagyobb pártjává vált. Az 1947-es választásokat ne-

vezték „kékcédulás választás”-nak, mert aki a választás napján nem tartózkodott a lakóhe-

lyén, az a választási bizottságtól elkért kék színű névjegyzék-kivonat segítségével bárhol sza-

vazhatott az országban. Az MKP vezetése, felhasználva a Belügyminisztériumot és a Gazda-

sági Főtanács forrásait, nagyszámú hamis cédulát nyomtatott ki, majd ezeket kiképzett akti-
visták segítségével – egy ember általában 10-20 szavazatot adott le – fel is használta a válasz-

tások napján. 

Gazdasági és társadalmi aktivitása, az elért gazdasági eredmények miatt 1948-ban lehetőség 
adódott a politikai paletta átrendezésére: az MKP magába olvasztotta a Nemzeti Parasztpártot, 
majd az MSZDP-vel való egyesülés eredményeként megalakította a Magyar Dolgozók Párt-

ját. 
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A folyamat során Magyarország polgári pártjai olyan veszteségeket szenvedtek, hogy nem 
voltak képesek komoly ellenállást kifejteni az újonnan létrejött MDP-vel szemben, így az a 
politikai hatalom egyedüli birtokosává vált, s megteremtette a proletárdiktatúrát.  

A következőkben szándékosan olyan lapból idézek, ami az esetleges „részrehajlást” nem 

teszi lehetővé! 

 

„ Magyarországon éppúgy, mint Romániában és Lengyelországban, a kommunisták és 
a parancsaikat vakon teljesítő hírhedt politikai rendőrség vezetői között a második világhábo-

rú utáni évtizedben sok volt a zsidó származású. Felmerül a kérdés, hogy mi ennek az oka? 
Igaza volt-e Mindszenty József39

 bíborosnak, amikor megfogalmazta azt a szemrehányást, 
hogy „a keresztény Magyarország” 1943-44-ben mindent megtett, amire csak képes volt az 
ország zsidó lakosságának védelmében, de 1945 után a „zsidó-kommunista” Magyarország 
nem viszonozta, nem hálálta meg ezt az erőfeszítést. 

Miért csatlakoztak? 

Nem szükséges tételesen bizonyítani, hogy a magyarországi kommunista párt vezérka-

rában ki mindenki volt zsidó származású. Természetesen egyikük sem tartotta a vallási ünne-

peket, nem ápolta a zsidó hagyományokat. Apáik és nagyapáik hagyományainak elvetése, 
majd csatlakozásuk a kommunista mozgalomhoz nyilvánvaló szakítást jelentett családjukkal. 
                                                 
39

 Mindszenty József, eredeti nevén Pehm József (Csehimindszent, 1892. március 29. – Bécs, 1975. május 6.) 

Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros. Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás, eszter-

gomi érsek utóda. A magyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja, üldözték a nyilasok és a 
kommunisták egyaránt. Életútja bebizonyította, hogy a Rákosi-korszak és a nyilas diktatúra természetéből adó-
dóan az egyház csak elvtelen, erkölcstelen és megalázó kompromisszumot tudott volna kötni, ennek pedig a 
bíboros sziklaszilárdan ellenállt. Amikor a nyilas hatalomátvétel után 1944. november 4-én Szálasi Ferenc esküt 
tett a Szent Koronára, az új nyilas hatóságok minden közalkalmazottól megkövetelték, hogy esküt tegyen a nyi-

las hatalomra. Ekkor készítette Mindszenty azt a tanulmányvázlatot, amelyben összefoglalta hitvallását, írásának 
címe: Juramentum non – nincs eskü. Alcíme: A forradalmat és az Egyházat egyszerre szolgálni nem lehet. Ami-

kor a front elérte a Dunántúlt, Apor Vilmos győri, Mindszenty József veszprémi, Shvoy Lajos székesfehérvári 
püspök és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát a Dunántúl főpásztorainak memoranduma volt az a tiltako-

zó levél, amelyet az ország elpusztítása és a zsidóüldözés ellen fogalmaztak meg. Mindszenty püspök a harcok 
beszüntetését követelő, Dunántúl főpásztorainak memoranduma címet viselő iratot 1944. október 31-én szemé-
lyesen adta át a nyilas kormánynak. A Sztójay kormány 1944 júniusában gettóba záratta a zsidókat. A könyörte-

len intézkedésre az Egyház azzal válaszolt, hogy védelmébe vette az üldözötteket. A Püspöki Kar igen erélyesen 
tiltakozott az új hatalomnál és körlevélben is tudomására hozta az egész ország közvéleményének felfogását. (…) 
Közbenjárásunknak köszönheti a budapesti zsidóság, hogy nagy részben megmenekült a gázkamrától. A püspöki 
kar állásfoglalása után az egyházi intézmények minden rendelkezésükre álló eszközzel, a papok és apácák pedig 
életük és szabadságuk veszélyeztetésével is védelmére siettek az üldözötteknek, és pedig mind a megkeresztelt, 

mind a meg nem keresztelt zsidóknak… Budapesten megpróbáltam összehívni a Felsőházat, hogy a rendkívül 
súlyos helyzetben megtárgyaljuk a lehetséges magatartást. De nem találtam egyetlen püspököt sem Budán. A 
világi tagok pedig dermedten, egyik napról a másikra tengették életüket a náci megszállás és a nyilaskeresztes 
terror tetőfoka idején. Apor püspök velem együtt úgy gondolta, hogy a fanatikus eszméiktől megszállott nyilas 
vezetőknél aligha fogunk eredményt elérni, mégis úgy találtuk, hogy a nemzet és híveink védelmében vállalnunk 
kell történelmi felelősségünket. Memorandumunkat a négy főpásztor aláírásával ellátva magam vittem személye-

sen Budára. Két hét múlva papjaival együtt letartóztatták. A memorandum négy aláírója a nyilasok célkeresztjé-
be került. Mindszenty 1944. december 22-én került a sopronkőhidai fegyházba 26 pappal és kispappal együtt, és 
a háború utolsó karácsonyát is ott töltötte… A háború után,, – már, mint hercegprímás, bíboros – az új hatalom-

mal is szembekerült. Letartóztatták, megkínozták, nagyszabású pert rendeztek ellen, bebörtönözték. 1956-ban a 

forradalom szabadította ki rövid időre, majd az USA követségére menekült. 1971. szeptember 28-án hagyta el 
hazánkat, nem önszántából, hanem a pápaának fogadott engedelmessége okán. A köztudatban, mind egyházi, 
mind közéleti tevékenysége miatt, megítélése nem egyértelmű. 
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Révai ifjúkori költeménye, amely arról szól, hogy hő vágya, bárcsak holtan látná szüleit, ön-

magáért beszél. A névmagyarosítások szintén jól mutatják, hogy új identitást kerestek. Rákosit 
eredetileg Róthnak40

 hívták, Gerőt Singernek, Farkast Wolfnak,41
 Vas Zoltán nagyapja rabbi 

volt és Weinbergernek született, a politikai rendőrség szadista főnöke, Péter Gábor Auspitz 
Benőnek,42

 Nógrádi Sándor Grünbergerről43
 magyarosított, Horváth Márton Schillerről és 

így tovább.  

A politikai rendőrségnek, a félelmetes ÁVO-nak, majd ÁVH-nak a vezérkara 70-80 százalék-

ban zsidókból állt, az osztályvezetők és attól felfelé minimum ilyen arányban voltak zsidók. Ez 
a tény szintén azt jelzi, hogy évezredes nemes zsidó hagyománnyal szakítottak lelkileg, talán 
hogy ellensúlyozzák eleik úgymond gyöngeségét, és hogy új azonosságot alakítsanak ki. 

Zsidók két okból csatlakoztak a magyar kommunista mozgalomhoz és ajánlották fel szolgála-

taikat az ÁVO-nak. Először: a világon mindenütt, még Nyugat-Európában és Észak-

Amerikában is nagy vonzerőt gyakorolt a zsidó értelmiségre a radikalizmus és a harmonikus 
társadalom eszméje, s ez még inkább igaz volt Magyarországon, történelmének sajátos alaku-

lása folytán. Ennek következtében sok zsidó csatlakozott a magyarországi kommunista mozga-

lomhoz, és közülük szép számban kerültek vezető tisztségekbe. A Magyarországi Kommunisták 
Pártja 1918-ban alakult meg, s az első Központi Bizottságnak legalább tíz zsidó tagja volt, 
1919-ben, a magyarországi szovjetköztársaságban, vagyis a kommün alatt a 200 vezető tiszt-

ségviselő háromnegyede volt zsidó. Kun Bélától44
 Gerőig a kommunista párt valamennyi fő-

titkára zsidó volt. 1944-45 után a leghasználhatóbb káderek zsidó környezetből jöttek, s ez 
vonatkozik a moszkovitákra csakúgy, mint az itthoniakra. Másodszor: a második világháború 
után sok zsidó azért csatlakozott a kommunista mozgalomhoz, mert oda sodorta őket, amit a 
koncentrációs táborokban és munkaszolgálatban átéltek. Meg akarták torolni a közelmúltbeli 
szenvedéseiket, s úgy gondolták, hogy erre a Szovjetunió és a magyarországi kommunista párt 
kínál módot, mivelhogy a fasizmus és jelesül a náci Németország ellen folytatott harcukkal 
olyannyira kitüntették magukat. A párt és az ÁVO középszintű vezetésében az volt a jelszó: 
„Soha többé!” 

A háború után Magyarországon az antiszemitizmus más volt, mint a háború előtt. Az alapvető 
különbség abban rejlett, hogy az új keletű antiszemitizmusnak az „új zsidók” lettek a céltáb-

lái, azok, akik kérlelhetetlenek voltak, nem mutattak könyörületet, bosszúra szomjaztak. A 
„zsidó politikai hatalom” lett a botránykő, amelyet a kommunista párt jelképezett. 

A szovjet vezetés pontosan felmérte, hogy ezek a fejlemények mit vonnak maguk után. Ezért 
törekedtek arra, hogy a zsidókat kirekesszék az ideiglenes kormányból. Hadd emlékeztessek 
arra, hogy ugyanaz a Molotov, akinek a feleségét Sztálin azért küldte száműzetésbe, mert zsi-

dó volt, 1944 novemberében azt ajánlotta a magyar fegyverszüneti küldöttség tagjainak, hogy 
a háború utáni új kormányba vegyenek be moszkovitákat, de zsidókat ne. Egyértelműen közöl-

te: „a zsidókat ki kell hagyni”. A szovjet politika szellemében írta Rákosi (aki még Moszkvá-
ban tartózkodott) Vasnak (aki ekkor már Magyarországon volt), ne számítson arra, hogy be-

                                                 
40

 Helytelen megállapítás, helyesen Rosenfeld Mátyás.  
41

 Helytelen megállapítás, helyesen Lőwy Hermann. 
42

 Helytelen megállapítás, helyesen Eisenberger Benjámin, 
43

 Helytelen megállapítás, helyesen Grünbaum Sándor 
44

 Eredetileg Kohn Béla 
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kerülhet a párt csúcsvezetésébe, legalábbis egy ideig, mert a négyesfogathoz, a (zsidó) Gerő, 
Révai,45

 Farkas, valamint a saját személye mellé ötödiknek a „keresztény Nagy Imrét” kell 
bevonni. A szovjet politika jellemző megnyilvánulása volt, hogy – miként Vas Zoltán tanúsítja 
– az 1945. évi választások után Vorosilov marsall személyesen döntött úgy, hogy belügymi-

niszternek Nagy Imrét „javasolja” Farkas helyett. Moszkva mégis kivételt tett, nem tudni, mi 

okból, hagyta ugyanis, hogy a pártot egy évtizeden át a zsidó születésű „négyesfogat” irányít-
sa. Sőt 1945 és 1956 között voltak olyan időszakok, amikor a Politikai Bizottságban zsidó 
származásúak alkották a többséget. 

Nem vállaltak közösséget 

A magyar kommunista pártnak ezeket a vezetőit általában zsidóknak tekintették, de ők 
önmagukat nem, vagy próbáltak úgy tenni, mintha nem azok volnának. Egyszóval, iparkodtak 
eltitkolni, hogy kicsodák. Tény és való, hogy, eltérően Oroszországtól, Lengyelországtól és 
Romániától, Magyarországon a zsidóság mindig is törekedett az asszimilálódásra. Például 
tömegesen magyarosították nevüket, Rákosi és társai azonban nem sorolhatók egyszerűen 
csak az asszimilálódott zsidók közé. Ők úgy viselkedtek, mint akiknek semmi közük a zsidó-
sághoz és soha nem is volt. Egyetlen apró példa: Rákosi nagyon tudatosan nem használt vá-
rosi akcentust, hogy hallgatósága ne tekintse őt zsidónak, de még csak a zsidó város hírében 
álló budapestinek se. Vidéki, népies nyelven beszélt, gyakran alkalmazott közmondásokat, és 
más efféle fordulatokat. Révai azzal iparkodott kihangsúlyozni magyarságát, hogy nagyon 
korán és nagyon erőteljesen népszerűsíteni kezdte a népies irodalmat, mely tartalmát tekintve 
mélyen nemzeti és olykor leplezetlenül antiszemita. 

A magyarországi kommunista párt nyíltan nem hirdetett antiszemitizmust, de amikor például 
az úgynevezett feketézők ellen intézett demagóg kirohanásokat, ezzel burkoltan a fasiszták és 
az antiszemita csőcselék kedvében akart járni. Amikor 1946-ban Kunmadarason és Miskolcon 
visszataszító antiszemita kilengésekre került sor, a kommunista sajtó olyan szellemben szá-
molt be róluk, hogy „meg lehet érteni a nép dühét”, amelyet a (zsidó) kupecek váltottak ki. 
Rákosi még olajat is öntött a tűzre, amikor kifejtette: „A demokráciában igenis helye van a 
tömegek ösztönös cselekedeteinek, és a nép jogosult arra, hogy saját kezébe vegye az igazság-

szolgáltatás ügyét.”  

A sokkalta elvhűbb szociáldemokrata párt és a két kis polgári párt, a polgári demokraták és a 
magyar radikálisok akár népszerűségüket is kockáztatva készek voltak világos különbséget 
tenni a feketézők és a zsidók között, a kommunisták viszont ellenkezőleg cselekedtek. Ez a há-
rom párt azonnal reagált, nem hagyta szó nélkül, amikor a Nemzeti Parasztpárt népies irány-

zatához húzó egyik-másik vezető, például Veres Péter és Darvas József antiszemita megjegy-

zésekre ragadtatta magát, bezzeg a kommunisták úgy tettek, mintha semmi el nem hangzott 
volna. 

„Kisnyilasok” 

Az 1945. évi választások előtt a kommunista párt attól sem riadt vissza, hogy megpró-
báljon soraiba édesgetni nem prominens fasisztákat, úgynevezett kisnyilasokat. Nem tudni, 
hogy ki adott erre utasítást és azt sem, hogy mennyi egykori fasiszta lépett be, de azt tudjuk, 
                                                 
45

 Eredetileg Lederer József 
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hogy toborozták őket és ismerjük az alkalmazott módszereket. Az úzus az volt, hogy a helyi 
párttitkár vagy a politikai rendőrség valamely kommunista tagja közölte a delikvenssel, hogy 
ha aláír egy nyilatkozatot, amelyben sajnálkozását fejezi ki múltbeli tettei fölött és kötelezi 
magát a kommunista párt politikájának jövőbeni támogatására, akkor elfeledkeznek a múltjá-
ról és a há-ború idején viselt dolgai miatt nem vonják büntetőjogi felelősségre. 

A toborzás hozott némi eredményt, főként a szakképzetlen gyáripari munkások körében. Ha 
összehasonlítjuk egymással az 1945. évi és az 1939-es parlamenti választások eredményét, 
akkor azt találjuk, hogy akik 1939-ben a nyilaskeresztes pártra szavaztak, azok közül 1945-

ben szembetűnően sokan a kommunista pártot ajándékozták meg voksaikkal. Ez volt a helyzet 

jobbára a munkások lakta Csepelen. A „zöld inges” nyilasok büszkén beszéltek 1939-ben 

„zöld Csepelről”, 1945-ben a kommunisták legalább ilyen dicshimnuszokat zengtek a „vörös 
Csepelről”. 

A kampány jó néhány helyen kifizetődőnek bizonyult, mert a fasiszta csőcselék ugyan nem 
meggyőződésből, inkább megfélemlítettségében, kötélnek állt és a magyar kommunista pártra 
szavazott. Sokfelé azonban ellentétes hatást váltott ki ez a fajta tagtoborzás, nem növelte, in-

kább zsugorította a párt táborát. Amikor az 1945-ös választások részletes eredményét közzé-
tették, kiderült, hogy a keleti országrészben, egyes választókörzetekben kevesebb szavazatot 
kapott a kommunista párt, mint amennyi párttagot ott nyilvántartottak. Ez a kudarc jelezte a 
toborzási kampány bumeránghatását. 

A kommunista pártnak az antiszemitizmussal kapcsolatos cinikus magatartását és manipulá-
cióit azon is le lehetett mérni, hogy (zsidó) vezetői hogyan nyilatkoztak és milyen magatartást 
tanúsítottak ebben az ügyben. Hadd hozzak föl csupán egyetlen anekdotikus példát bizonyság-

képpen. Rákosi egy ízben magához hívatta Losonczi Gézát, aki a kommunista vezetők fiata-

labb nemzedékéhez tartozott. Magyarországon bevett formula, mely szerint az emberek úgy 
jelzik, ki hová tartozik (értsd zsidó-e vagy sem), hogy azt mondják: „közülünk való” vagy 
„közülük való”. Losonczi nem volt zsidó. Rákosi azért hívatta őt magához, mert új beosztásba 
akarta helyezni a kultúra területén. Tervét előadva alaposan leszidta „a sok zsidót”, akikkel 
tele van a kulturális élet, és akik elfoglalják a vezető posztokat. Azt várta Rákosi, hogy Lo-

sonczinál helyeslésre találnak ezek az antiszemita szidalmak. Losonczi abban az időben még 
csodálta Rákosit és elfogadta az új megbízatást, de a „körítés” a legkevésbé sem nyerte meg a 
tetszését, nem volt ízlése szerint való. Vagy egy másik eset. 1945. október 11-én a Központi 
Bizottság a helyhatósági választások eredményének értékelésével és a soron következő parla-

menti választások előkészítésével foglalkozott ülésén, s Gerő elmondta – referátumának ez a 

része nem került nyilvánosságra –, hogy a kommunista párt nehézségeit és gondjait (egyebek 
között) a „gazdag zsidók” okozzák. 

Vágytak a hatalomra 

Megnyugtató magyarázatot találni arra, hogy ezek a kommunista vezetők miért tanúsí-
tottak ilyen magatartást, nem könnyű. Van egy szerfölött bonyolult lélektani megoldás, mely 
úgy szól, hogy az antiszemitizmus új hullámát azért tűrték el, sőt azért szították, mert egyide-

jűleg két igénynek akartak eleget tenni. Meg akarták büntetni szüleiket és nagyszüleiket, ami-

ért azt a „szégyent” hozták rájuk, hogy zsidónak szülték őket és ugyanakkor önmagukat is 
büntetni kívánták, amiért próbálták kitépni magukat családi és múltbeli kötelékeikből. Ennél 
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egyszerűbb megokolás, hogy annyira megbűvölte őket a hatalom és oly csillapíthatatlan szen-

vedéllyel vágytak erre a hatalomra, hogy mindenre képesek voltak céljuk elérése érdekében. 
Idekapcsolódhatott az is, miszerint be akarták bizonyítani Sztálinnak, akiben az új apa szemé-
lyét látták megtestesülni, hogy méltóak a bizalmára. 

Igen ám, de mi a helyzet az „átlag” zsidó esetében? Köztudott, hogy 1945-46-ban a budapesti 

zsidó lakosságnak legalább a fele el akart menni Magyarországról, s úti céljuk az Egyesült 
Államok, vagy Palesztina volt. Ezen közérzületen nincs mit csodálkozni, azon viszont már jó-
val inkább, hogy ugyanaz a kommunista párt nyeri el a zsidóság egy részének támogatását, 
amely a volt nyilasokra is kiveti a hálóját. 

Pontosan nem tudjuk megállapítani, kikre szavaztak a zsidók az 1945. évi parlamenti válasz-

tásokon. De bizonyos következtetéseket levonhatunk, ha szemügyre vesszük három budapesti 
belső kerület választási adatait: az ötödikét, a hatodikét és a hetedikét, amelyekben nagyon 
nagy számban laktak zsidók. Ezekben a kerületekben összesen 180 910 szavazatot adtak le. A 

kisgazdák kaptak ebből 69 153 szavazatot (38,2 százalék), a szociáldemokraták 53 156-ot 

(29,4 százalék), a kommunista párt 43 153-at (24,1 százalék) és a Polgári Demokrata Párt 10 
116-ot (5,6 százalék). 

Ha a szavazatok megoszlását ebben a három budapesti kerületben egybevetjük a nagy-

budapesti vagy az országos adatokkal, akkor a világosan kirajzolódó arányok minőségileg 
nem különböznek a nagy-budapesti szavazatmegoszlástól, ámbár mutatkozik néhány érdekes, 
de nem számottevő eltérés. A három kerület és az egész főváros adatainak összehasonlítása 
azt mutatja, hogy a) a liberális Polgári Demokrata Párt ezekben a kerületekben 44 százalék-

kal több szavazatot kapott, mint a fővárosi összesítésben; b) szintén többet kaptak a szociál-

demokraták 24 százalékkal, és a kommunisták 23 százalékkal; c) a kisgazdák Budapesten va-

lamivel gyengébb eredményt értek el, mint országosan, ebben a három belső kerületben azon-

ban 24,5 százalékkal kevesebb szavazatot kaptak, mint fővárosi szinten. 

Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a három említett kerület adataiban tükröződik a 
zsidóság politikai pártválasztása, akkor megállapítható, hogy a zsidók tekintélyes hányada a 
politikai színtér egyetlen tisztán liberális, nyugati irányzatú polgári pártját ajándékozta meg 
bizalmával, nevezetesen a kis Polgári Demokrata Pártot, de különösebben „nem tartottak” 
sem a szociáldemokratáktól, sem a kommunistáktól. Ez a három párt elindított legalább egy, 
némelyik közülük több zsidó jelöltet is, viszont a kisgazdák jelöltlistáján zsidó egyetlenegy sem 

szerepelt. A magyarországi zsidóság szemében a kisgazdapárt nyilvánvalóan úgy jelent meg, 
mint a múlt képviselője, persze nem a nyilas vagy náci múlté, de a Horthy-rendszeré, és a két 
háború közötti évek keresztény antiszemitizmusának a letéteményeseit látták bennük. A kis-

gazda vezetők némelyike, például Tildy Zoltán későbbi köztársasági elnök, akinek veje zsidó 
volt, a harmincas évek második felében a zsidótörvények ellen szavazott. Ennél alighanem 
fontosabb volt, hogy a kisgazdákat nem tekintették városi pártnak és ez is közrejátszódhatott 
abban, hogy a zsidók másra adták szavazatukat, nem rájuk. 

Kire szavaztak? 

Az országosan leadott összes szavazatokat vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy min-

den negyedik, vagy minden ötödik zsidó szavazatot a kommunisták kapták. A holocaustot kö-



Sajószentpéter szénbányászata 28. Feketézők, árdrágítók… 

31 

rülbelül 110 ezer felnőtt élte túl, közülük úgy 25-30 ezren támogathatták a kommunistákat. 
Bizonyos szempontból ez nagy szám, kivált, ha figyelembe vesszük a náci-szovjet paktum is-

mert tényét, a kisnyilasok körében folytatott toborzást és legfőképpen azt, hogy a Magyar 
Kommunista Párt nem tett semmit az antiszemita kilengések ellen. Tekintetbe véve azt is, hogy 
„a keresettel rendelkező zsidók 45 százaléka önálló üzleti vállalkozó az iparban vagy a keres-

kedelemben, illetve szabad pályán működik”, a zsidók üzleti érdekei szintén a kommunistáké-
val voltak ellentétesek. Másfelől, egy más nézőpontból viszont a kommunistákra szavazó zsi-

dók száma ahhoz képest nem volt nagy, ahogyan a zsidóság egésze érzett. Vagyis, ha a Vörös 
Hadsereg nem lett volna, aligha maradtak volna életben. Ha tehát a zsidók a kommunista 
pártra szavaztak, ezzel hálájuknak adtak kifejezést a Szovjetunió iránt, amiért az megmentette 
az életüket. 

Úgy tűnik tehát, a kommunista párt mögé arányukat tekintve a zsidók közül sem álltak oda 
többen, mint általában a városi lakosság köréből. Mindszenty bíboros megjegyzése tehát „a 
zsidó kommunista” Magyarországról nem volt éppen kellően megalapozott. S ha azt vesszük, 
hogy a háború idején a bíboros a zsidókérdésben mértéktartásról tett tanúbizonyságot, sőt 
bizonyos beleérzőkészséget mutatott, akkor ez a kijelentés még zavaróbb. Csak úgy lehet el-

könyvelni, hogy a köznép körében meglehetősen elterjedt ama érzületet visszhangozta, amely 
szerint Magyarország szovjetizációjáért a zsidó születésű kommunistákra hárul a felelősség. 
Ez az érzés persze nem volt alaptalan. De az „átlagos” zsidóknak az az érzése szintén nem, 
hogy a háború utáni antiszemitizmus új hullámáról ugyanezek a zsidó származású kommunis-

ta vezetők tehetnek. Végül is ezek a vezetők öntöttek új olajat a régi tűzre, ők állandósították 
és élezték ki a magyar társadalom régi és baljós kettéosztását keresztényekre és zsidókra.”46

 

 

Tíz évvel később, 1956-ban majd valami hasonlatos játszódik le, kissé más történelmi és tár-

sadalmi körülmények között, de számos „párhuzam és áthallás” is megállapítható, szorosan a 
leírtakra nézve is… Nos, és a helyszínek is, Diósgyőr, Zsolcai-kapu, rendőrség, Városház-

tér…, gyakorlatilag nagyjából ugyanaz a tömeg 1946-ban és 1956-ban is… 

 

 

 

                                                 
46

 Kommunisiták és a zsidókérdés. Részletek Charles Gáti: Magyarország a Kreml árnyékában címmel megjelent 
könyvéből, amely a Századvég Kiadó gondozásában jelent meg. Szombat, zsidó politikai és kulturális folyóirat. 
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„ Elméletileg nincs különbség az elmélet és  

gyakorlat között, gyakorlatilag pedig van.”1
 

  

 Amikor majd kicsit később a „borsodi kooperáció” célkitűzéseiről írtunk, kiemelt 
helyen szerepel az itteni barnaszenek kokszosításának kérdésköre is. Érdemes e kérdéskört is 
kicsit körbejárni, mert ez egy időről – időre visszatérő téma, még az 1970/80-as években is 
szóba került! 

Már az 1925-40-es években, Kandó Kálmán és társai az Alacskai Kőszénbánya és Vil-
lamossági Rt, valamint az Imperiál Rt, a berentei lepárlójukban is hosszú ideig foglalkozott e 
kérdéssel is. Egyértelmű volt, hogy működik a barnaszén kokszosítása, de az előállított ter-

mék elporlad, ezért a gyakorlatban a termék eladhatatlan. Ezért is szállt ki a Salgótarjáni Kő-
szénbánya Rt ebből az üzletből, még olyan áron is, hogy a befektetett tőkéjét veszni hagyta!

2
 

Az 1950-es évek elképzeléseiben ezt újra elővették és több helyen is lefolytatták a kísérlete-

ket. (Győr, Debreceni Gázgyár…) 

Az is egyértelmű lett, hogy majd a Berentén elkezdett kokszolómű építése.– ez részben meg-

valósult –, befejezetlenül leállt, az építkezést nem folytatták tovább!  

Mi lehetett tehát az oka, hogy ez mindig kudarcba fulladt, hiszen úgy tűnik alaposan 
„körbejárták” a témát?  

E kérdésben a sajószentpéteri és környékbeli szenek is szerepet játszottak volna. Ez így azon-

ban időről-időre egy nagy „fiaskó” lett, vessünk tehát a témára egy pillantást a tudományos 
cikkeken át! 

 

„ A borsodi barnaszenek kokszosításának elméletileg kidolgozott, és kikísérletezett el-

járását a kérdésben illetékes fórumok rendelkezésének megfelelően az Iparügyi Minisztérium, 
illetve a MÁSZ által delegált szakértők, majd ellenőrző szakértők ellenőrzése mellett, megis-

mételt sorozatokban, demonstráltuk. A demonstrációk eredményei után bizonyára nem lesz 
érdektelen azoknak az elméleti megállapításoknak a rögzítése, amelyek a borsodi szénanyag 
kokszosításának gyakorlati lehetőségéhez elvezetnek, és amelyek a bamaszénkokszosítás terén 
– nemcsak borsodi vonatkozásban – általános érvényűnknek tekinthetők. 

A magyar barnaszenek kokszosításának megoldása – bár a kérdés jóval több, mint 30 éve 
napirenden van – komoly, rendszeres tanulmány tárgyát csak körülbelül 1925. óta képezi. A 
rendszeres kutatómunkát ugyanis az a ma már szinte közhelynek számító Fischer – Breche –
Strauch – féle kísérletsor közzététele indította meg, amely szerint erősem tapadó szenekből 
275 °C és 55 atm. nyomás alatt benzollal történt extrahálással bitumenszerű anyagokat von-

tak ki, amely eljárás után a szén, tapadó és fúvódó képességét teljesen elvesztette. Minél erő-

                                                 
1
 Benjamin Brewster 

2
 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál ügy” (Magyar Elektroni-

kus Könyvtár) 
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sebb volt a szén, tapadó képessége eredeti állapotában, annál lágyabb volt az így nyert ext-

raktum. A nyert extraktumot. petroléterrel bontva, egy sűrű olajszerű sötét és egy barnaszínű 
keményanyagot nyerünk, amelyekből az olajszerű anyag, mint tapadóképesség, a szilárd 
anyag pedig, minta fúvódóképesség okozója ismertetett fel. A maradékszénhez kivonatolás 
után visszaadva egyik, vagy másik anyagot, a szén visszanyeri eredeti fúvódó, illetve 
tapadóképességét. 

Ezek után világosnak látszott, hogy a magyar nemtapadó barnaszenek is alkalmasak lehetnek 
megfelelő szilárdságú koksz előállítására, ha azokat erősen tapadó szenekből a fenti elmélet 
szerint kivonatolt bitumenféleségekkel keverve vetjük alá a kokszolók folyamainak, ilyen mó-
don azonban a kívánt eredményt elérni nem sikerült. 

E jelenség okainak kutatásánál két olyan megállapításra jutottunk, amelyek a nemtapadó sze-

nek kokszosításánál figyelmen kívül nem hagyhatók éspedig: 

I. 

A kokszolásnál elsőrendű fontosságú az az arányszám, amelyben a kokszolandó szénanyag 
hidrogén és oxigéntartalma egymáshoz áll. Megfigyelhető, hogy ez az arányszám, amely a jól 
kokszolható szeneiknél általában, a hidrogénre igen kedvező, a szenek kevésbé jól kokszolha-

tóságának arányában mindinkább eltolódik az oxigéntartalom javára. 

II. 

A kokszosításra kerülő szénanyag megkívánt erős összesülése csak akkor következik be ha a 
nemtapadó szeneknek a kokszolási folyamat alatt jelentkező azt a tulajdonságát, hogy térfoga-

tukban jelentős csökkenés áll be, sikerül megszüntetni, ez pedig csak úgy érhető el, ha a szén-

ben lévő illóalkatrészeket – a magyarországi barnaszenek legtöbbjénél lepárlás útján – a 

szénből előzetesen eltávolítjuk. 

Ezek szerint, ha valamely memtapadó szenet úgy akarunk alávetni a kokszolási folyamatnak, 
hogy szilárdan összesült kokszlepényt kapjunk, akkor a kokszolásra szánt anyag hidrogén és 
oxigéntartalmának egymás közötti arányszámát megfelelően helyre kell állítanunk, másrészt 
az anyag térfogatállandóságát elvi megállapításunknak megfelelően biztosítanunk kell. 

Könnyebb áttekinthetőség céljából a rendelkezésünkre álló összes analízisek állagában, táb-

lázatban közöljük az ismertebb tapadó és nemtapadó szenek hidrogén és oxigéntartalmának 
egymás közötti arányszámát. A táblázatból világosan látható, hogy: 

a kokszolható (összesült kokszlepényt szolgáltató) szenekben foglalt H:O egymáshoz való 
arányának pesszimális határa 1:2-vel jelölhető meg, tehát, olyan szeneknél, amelyiknél az 
arány az O javára ezt a határértéket túllépi, a tapadóképesség már nem áll fenn. A kifejezett 
antractek természetesen akkor sem tapadólképesek, ha H:O arányuk a fenti határértéken belül 
van,a szabályt tehát a következőképen rögzíthetjük: 
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Kokszolható (összesült kokszot szolgáltat) minden szén, amelynek H:O aránya 1:2 határér-

téknél a H-re nem kedvezőtlenebb és nem antracit, illetve: antracit minden olyan szén, amely-

nek H :O aránya a H-ra a fenti aránynál nem kedvezőtlenebb és nem kokszolható. (Nem ösz-

szesült kokszlepényt ad.)... 

Dr. Romwalter
3
 professzor úr megemlít egy régebben általánosan ismert, azonban lassan 

feledésbe merülő szabályt, amely a kokszolhatóság alsó határát a tiszta (nedvesség és hamu-

mentes) szénre számított 4 % disponibilis hidrogén tartalomban (: H – 0/8) állapítja meg. Ez 
a szabály nagyon ritkán jelentkező, minimális kivételektől eltekintve szintén helyálló. Tábláza-

tunk szerint mindenütt, ahol a H:O arány az 1:2 határértéken belüli áll, a tiszta szénre számí-
tott disponibilis H mindig meghaladja a 4 %-ot, illetve azoknál a szeneknél, ahol a H:O arány 
az 1:2 határérték túllépésével nemtapadó szenet jelez, a tiszta szénre számított disponibilis H 
a régebbi szabálynak megfelelően mindig 4 % alatt marad. A régebbi szabály táblázatunk 
szerint csak a nagymányoki szénnél nem vág egybe a H:O arány megállapításával, és mint-

hogy a nagymányoki szénnél a H:O arány felel meg a szén tényleges tulajdonságainak, úgy 
tűnik, hogy a szélsőségek közelében a H:O arány élesebben és kivételektől mentesebben jelzi a 
szén kokszolhatóságbeli tulajdonságait, mint a tiszta szénre számított disponibilis H szabá-
lya.. Példa erre, mint szélsőség a táblázat szerinti pécsi szén, is… 

A magyar barnaszenek kokszolását gazdaságosság szempontjából az a kérdés fogja eldönteni, 
hogy milyen halmazállapotú (darabos, kocka, dió, dara, por) lesz a kigázosítás után kinyerhe-

tő kokszmaradék, illetve, hogy az: aprókoksz milyen feltételek mellett és milyen költséghá-
nyaddal lesz brikettezhető. A kérdés lényege, hogy módunkban lesz-e ebben a vonatkozásban 
a kokszolásra kerülő anyagot a fentiekben vázolt elméleti követélményeknek megfelelően a 
gazdaságosság határain belül előkészíteni. 

A H:O arány az általánosan ismert módon, szurok, kátrány, állati, vagy növényi zsiradékok 
stb., illetve ezeknek származékaival való keverés útján megfelelően helyreállítható és a keve-

rés módjának helyes megválasztásával kell a pótanyag lehető legegyenletesebb elosztását 
biztosítanunk. 

A térfogatcsökkenés (zsugorodás) ellensúlyozása, illetve kikapcsolásának kérdésében eredeti-
leg két járható utat láttunk. Az egymenetű kokszolásnál a zsugorodás megfelelően kompenzál-

ható, ha kokszolásra kerülő anyag ellentétes tulajdonságú (tapadó-nemtapadó) szénanyagok 
aprajának keveréséből adódik. A kísérleti úton meghatározott legjobb keverési arány ott fog 
jelentkezni, ahol a két ellentétes tulajdonságú (zsugorodó-fúvódó) szénféleség egyikének zsu-

gorodásából származó volumenveszteséget a keverőszénnek a kokszolási folyamat alatt bekö-
vetkező térfogatnyeresége, fúvódása, puffadása (Blähen) kiegyenlíti… 

Magyarországon a tapadó és nemtapadó szenek lelőhelyei egymástól jelentékeny fuvartávol-

ságra fekszenek. Az egymenetű kokszolás ellentétes tulajdonságokkal bíró szénféleségek keve-

résének feltételéhez lévén kötve, a kokszolás telephelyétől függően az egyik, vagy másik szén-

féleség csak jelentékeny fuvaráldozattal juthat el a kokszolóhoz. Ez a megállapítás sokat ve-

                                                 
3
 Dr. Romwalter Alfréd műegyetemi tanár 
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szítene aktualitásából, ha a mostanában szóbakerült hidasi kibúvások nyomán a mecseki 
szánkerület közvetlen közelében minőségileg és mennyiségileg tényleg olyan jelentős 
felsőmediterrán (nemtapadó szenet tartalmazó) szénterület feltárására kerülhetne sor, amely 
indokolttá tenné mindkét szénféleséggel a közvetlen közelből ellátható nagy kokszolómű létesí-
tését… 
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A borsodi szenek kokszosításának előmunkálataival kapcsolatosan kialakult elméleti 
megállapítások nagyrészt általános érvényűek. Hiszem, hogy a hazai szénfelesleg feldolgozá-
sának kérdésében a hazai szénféleségek feldolgozásában – jó munkát végeztünk, amiért 
nagytudású, kiválóan képzett és fáradhatatlan munkatársaimnak hálás köszönettel tarto-

zom.”4
 

 

Aztán egy helyesbítő, sőt „ellencikk”… Ennek az elejét és a végét adjuk meg. 

 

„ Minden fossilis képződmény, ha levegőtől elzárva és felhevítve száraz lepárlásnak 
vetjük alá, gázalakú és folyékony halmazállapotú termékek (kátrány és víz) keletkezése mellett 

szilárd maradékot ad, melyet az ásványi szeneknél koksznak nevezünk. A szenek kokszosításá-
nak alapfeltétele tehát a levegő hozzájárulása nélkül történő destruktív (pyrogén) megbontás. 
Az előállított, vagy előállítható koksz minősége alapján a szeneket osztályozná szoktuk. Kü-
lönbséget teszünk e tekintetben a barnaszenek és fekete kőszenek között, sőt még a fekete kő-
szénfajtákon belül is a szerint, még akkor is, ha apróra tört szeneket vetünk alá a kokszos- 

tásnak, hogy darabos kokszot adnak, vagy nem adnak. 

A kokszosítás egyik fontos célja ugyanis az, hogy apró szénből darabos tüzelőanyagot 

nyerjünk, egyúttal az illóanyagoktól is mentes anyagot is kapván. A barnaszenek nem adnak 

összesülő kokszot, ha nem számítjuk azt, hogy a fa struktúráját még megőrző fiatal barnasze-

nek (lignitek) a kokszosítás után is megtarthatják eredeti formájukat, ez azonban nem tévesz-

tendő össze azzal, hogy a szénbányászat és szénosztályozás közben elkerülhetetlenül keletkező 
aprószénből, vagy akár porszénből is (néha mesterségesen aprítottból) kiváló szilárdságú, 
nagyméretű kokszdarabokat termeljünk, illetve állítsunk elő. 

A Bányászati és Kohászati Lapok ez évi 3. számában „Hazai szenek kokszosítása“ cí-
men egy cikk jelent meg, melyben nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy a borsodi barna-

szenek kokszosításának  

„elméletileg kidolgozott és kikísérletezett eljárását az Iparügyi Minisztérium, illetve a 
MÁSz által delegált szakértők ellenőrzése mellett, megismételt sorozatokban demonstrálták és 
ennek eredményeként olyan elméleti megállapításokat tettek, melyek a borsodi szénanyag 
kokszosításának gyakorlati lehetőségéhez elvezetnek és amelyek a barnaszénkokszosítás terén 
általános érvényűeknek tekinthetők”.  

A cikk felett elnéztem volna, ha nem a Bányászati és Kohászati Lapokban jelent volna 

meg és ha nem hivatkozott volna érdemes egyetemi tanárokra, kik a szerző szerint a megálla-

pításokban részt vettek és nem hivatkozott volna, névtelenül, más szakértőkre és ellenőrző 
szakértőkre. A cikk még ez év márciusában jelent meg és vártam, hogy valaki csak helyesbí-
tést kér a megnevezett, vagy meg nem nevezett, csak körülírt szakértőktől. Ez nem történvén 
meg, így a több évtizedes kutatómunka megvédése érdekében mégis kénytelen vagyok a nyil-

                                                 
4
 Szász Oszkár: Hazai barnaszeneink kokszosítása. Bányászati és Kohászati Lapok, 1948 (3. évfolyam, 1-12. 

szám)1948-03-15 / 3. szám 
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vánosság elé jönni a kérdéssel, hiszen nem kevesebbről van itt szó, mint a hazai szenek lepár-

lásának kérdéséről, a tervgazdaság kiépítésének esetleges veszélyeztetéséről és nem utolsó-
sorban a Tudomány megvédéséről. 

Mindenekelőtt helyesbítenem kell azt az adatot, mely szerint a magyar barnaszenek 

kokszosításának megoldása rendszeres tanulmány tárgyát csak 1925 óta „képezi” és azt a 
„közhelynek számító (?)” Fischer – Broche – Strauch-féle kísérletsor indította meg, mert a 
„Községi gázgyártás hazai szenekből” című eső könyvemben ismertettem, Pfeifer professzor 

már „kísérletsorok” után a komáromi gázgyárban 1904-ben eredményes üzemi eredményeket 

is elért e téren és a Műegyetem chémiai technológiai tanszékén 1912 óta – még diplomám 
szerzése előtt – Pfeifer professzor vezetése mellett rendszeres kísérleteket kezdtem el. Ezeknek 

eredményeit, melyek különben az összes hazai barnaszenek kísérleteit magúban foglalták, a 

szénbányákkal és az akkori illetékes hatóságokkal közöltük. Ezek a kísérlet sorok a borsodi 

szén kivizsgálását is magukban foglalták és ennél újabbat és jobbat azóta senki sem produ-

kált. 

A „Magyar Iparban“ korábban is megjelent azonban egy cikk, mely ugyancsak magá-
nak tulajdonítja a hazai szenek kokszosításának megoldását. E cikknek majdnem minden sorát 
nagy általánosságban hibáztatni lehet, de idézni érdemes a következő sorokat. (A szószerint 

való idézéshez a pongyola magyarság miatt is ragaszkodni kell.)  

„Fix bizonyosság annyi (írják ebben a cikkben), hogy a borsodi durva-szenekből ma-

gas, mintegy 1200° C temperatura mellett tipikusan acéloscsengésű, jellegzetesen érdes felü-
letű, csúszási felületein matt, ezüstös fényű, törési felületéin fényes, kristályos (?), néhol kagy-

lós törésű koksz nyerhető, melynek fűtőértéke a 6000 kg/ca.-t meghaladja.”  

Úgy látszik, ugyanezen forrásból egyik napilapunk mint tudományos kutatásunk nagy ered-

ményét ismertette a kérdést.  

„Kokszot – újra idézek – eddig csak kőszénből lehetett előállítani (?), köztudomású 
azonban, hogy Magyarországnak kevés a kőszene, éppen ezért van olyan. nagy jelentősége, 
hogy a kísérletek eredményre vezettek. A 3500 kalóriájú borsodi szenet megfelelő hőfokon 

kigázosítva, csaknem 6000 kalóriájú kokszot sikerült előalítani.”  

Az előbbi közlemény szerint a koksz fűtőértéke meghaladta a 6000 kalóriát, az utóbbi közle-

ménynél már csak elérte a 6000 kalóriát, mintha a karbonium (C) tartalomtól természetszerű-
en adódó kalóriatartalom kimerítené a kokszokkal szemben támasztott kívánalmakat! 

A liászkorú, részben összesülő, vagy legalább is tapadó kokszot, esetleg javítással (döngölés-

sel) ilyeneket előállítható tulajdonságokkal bíró fekete kőszeneinkkel szemben, melyek terme-

lése nagy területre, az egész Mecsek hegységre kiterjedhet és össz-szénvagyonunknak lega-

lább egyharmadát alkotják, ha a valóságos értéket vesszük a számítás alapjául, a kinyerhető 
koksz érdekében a borsodi szenekhez fordulni felette kényes feladat és ezért meg kell nézni és 
felül kell vizsgálni, micsoda elméletet dolgoztak ki az említett szakértők a barnaszenek kok-

szosítására, mely elsősorban a borsodi szenek kokszosítására bír érvénnyel és amely elmélet a 
barnaszén-kokszosítás terén általános érvényűnek tekinthető?... 

Azt hiszem, elég bizonyítékot szolgáltattam és hoztam fél úgy az irodalmi, mint pedig 
hazai szeneink viselkedéséből a felfedezett elméletre, mely még másik részből is áll, ezt azon-
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ban egészen mellőzöm, mert a tárgyaltakhoz semmi köze nincs és kritikája túlmenne a tudo-

mányos kritika keretén.  

Ha visszatekintünk azonban a közölt irodalmi és hazai kísérleti adatokra, akkor azt látjuk, 

hogy a közölt adatok mind a geológiailag régebbi, ú. n. fekete kőszenekre vonatkoznak és 
barnaszenekre ezek a megállapítások nem vonatkoznak. Minthogy azonban a hivatkozott köz-

lemények a hazai barnaszenek kokszosításának elméleteit, illetve elméleti alapját kívánták és 
vállalták megalapítani, abba is hagyhatnánk a kérdés tárgyalását az elmélet érdemtelenségé-
nek bírálatául, hiszen az idézett helyen saját maguk írják szakértői jelentésükben, hogy  

a borsodi szenek nem kokszolhatók, 

amit úgy korrigálhatunk, hogy összesülő kokszot nem adnak, de hát akkor hogyan jöhetett 
létre olyan közlés, mely szerint a borsodi „szenekből“ „tipikusan acélos csengésű, jellegzete-

sen érdesfelületű, ezüstfényű, kristályos, stb. stb.“ kokszot tudtak előállítani? Most már pedig 
az elmélete is meg van ennek, a H : O viszony és a 4 %-os disponbilis hidrogén értékének 
megállapításában. Amilyen az elmélet, olyan a borsodi szenekből előállítható kristályos és 
ezüstfényű, csúszási felületein matt, vagy milyen koksz is. Ilyen alaptalan elmélet következté-
ben jöhetett létre, hogy 1947-ben egyik felelős tényező részéről a következő kijelentés hang-

zott el:  

„Miután nem szállíthatunk nyersolajat Lengyelországnak, nem számíthatunk a lengyel 

szénre. Ez nagy nehézséget jelent nehéziparunk számára, szerencsére a borsodi szénből jó 
kokszot lehet termelni.“  

Ezek után érthető, hogy, mint bevezetésemben mondottam, kötelességemnek éreztem ennek az 
elméletté magasztosított statisztikai megfigyelésnek és régtől fogva ismert és régtől fogva el-

vetett „elméletnek" megcáfolását. Meg kellett tenni ezt, mert ezzel az egyébként fekete kősze-

nekre alapított statisztikával a hazai barnaszénkokszosítás elméleti alapját vélték megállapí-
tani, melyhez még ezeknek a statisztikai adatoknak sincs semmi közük. Eltekintve attól, hogy 
fekete kőszenekre sem új és nem helytálló, néha stimmel, néha nem stimmel úgy, mint általá-
ban a statisztikáknál szokott lenni. Az, hogy „térfogatállandóra“ párolják a barnaszenet (a 

borsodi szenet) és aztán szurokkal briketté alakítják, újra lepárolják, ezt, mindennek lehet 

állítani, csak új megoldásnak nem és semmi esetre sem a hazai barnaszeneknek a közölt „el-

mélet“ alapján megalapozott kokszosításának. 

Különösen nem áll ez a „borsodi szenekre“! Erre vonatkozólag véleményemet a kor-

mányhatóságoknak megmondottam. „Borsod“-ban 1938-ban 34 bánya működött, legalább 
40-féle szenet bányászva, „borsodi“ szénről általában tehát a lepárlás, illetve kokszgyártás 
tekintetében nem beszélhetünk.5 A győri kíséretekről lesújtó véleményemet a kísérletek lezajlá-
sa előtt megmondottam, a debreceni kísérletek pedig csak azt bizonyították be, hogy hazai 
barnaszénből lehet városi gázt előállítani, de ezt 20 év óta hirdetem. „A községi gázellátás 
hazai szenekkel“ című I. és II. számú könyveimben, valamint erre vonatkozó több előadá-
som-ban tanított tételem teljes be igazolást nyerhetett itt, minthogy első előadásom után. 

                                                 
5
 Ez a megállapítás csak részben igaz! Az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt, valamint az Imperiál Rt 

berentei szénlepárlója bizonyíthatóan eredményes volt. Ez vezetett az ellenük indult perre és tönkretételre is. A 
kokszgyártás sajnos eredménytelen volt, a koksz elporladása miatt. 
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azonnal felmerült a debreceni gáz-gyárnak hazai barnaszénre való alapozása és nem rajtam 

múlott, hogy ez már akkor nem valósult meg. Évtizedes harcom sikerét mutatták most be. Ezt 
azonban nem lehet összetéveszteni a hazai barnaszenekből való kokszgyártással, ami sem 
ezüstfénnyel, sem kristályosán, sem kagylós töréssel nem sikerült. 

Évekkel ezelőtt az egyik szénbánya érdekeltség a berentei szén6
 (ez is „borsodi“ szén) lepár-

lásával kísérletezett. Szakvéleményemben eltanácsoltam őket a tervtől, már akkor megmond-

ván, hogy a kátránynyerés, gázgyártás, stb. érdekében én a dunántúli eocén szenekben látom 
azt a tárházat, melyből gazdálkodásunknak elsősorban merítenie kell, de, mint látjuk, gáz-

gyártásra a „borsodi“ szén is felhasználható, hogy gazdaságosam é, azt majd meglátjuk. 
Gázgyártásra való kikísérletezésre, vagy felfedezésére szükség azonban nincs és nem is volt 
szükség, ezt már 1932-ben megjelent könyvem és az utána következő közléseim tartalmazták. 
A berentei kísérlet tanácsom ellenére megtörtént, lepárló azonban ma sincs Berentén, de volt 
egy hét évig tartó polgári per és egy bűnper. 

A kokszkérdés úgy háztartási, mint kohókoksz viszonylatban is megoldottnak tekinthető hazai 
liász szeneink feldolgozásával, és ami hiányosság e téren van, kutató munkánk révén ugyan-

csak megoldható lesz – tudjuk, hol van még hiba és javítani való és tisztán a ráfordított mun-

ka függvénye a javítás. A kokszkérdésnek nem a barnaszén lepárlása a megoldása, minthogy 
kimutatott javaslataim és eredményeim révén a gázkérdésnek még a földgázkincsünk 
thermikus értékesítése esetében is a barnaszénhez kell fordulnia, sőt még a földgáz kémiai 
értékesítése esetében is, mint azt több ízben kifejtettem…”7

 

 

Györki professzorral azonban vitatkoznom kell egy témában! A „berentei szénlepárló” meg-

volt és ráadásul még működött is. Ezt az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt alacskai 

bányájából termelt barnaszénre építették Kandó Kálmán és társai. A szénlepárlás és az abból 
előállított olajok és egyéb anyagok sikeresek voltak és éveken át elő is állították ezeket. A 

lepárlóüzemet az Imperiál Vegyészeti Gyár Rt létesítette (Dr. Salgó Imre), akiknek Budapes-

ten volt a fő telephelyük. A berentei lepárló építésénél és üzemeltetésénél sokan vettek részt 
Borsodból, így a Sajószentpéteri és környéki bányászathoz évtizedekig kötődő, egyik legen-

dás személyisége, Szalai Béla gépészmérnök is! 

A kokszolhatósággal is próbálkoztak természetesen, de belátták, hogy csak porkoksz jön létre, 
ami messze nem olyan értékes és hasznos, mint a „klasszikus koksz”. Abba is hagyták az 
ilyen jellegű kísérleteket. 

Az „Imperiál-ügyről”, a bűnperről csak annyit, hogy ezt egy „német cég” indította a MÁV-

on keresztül, mert őket a berentei lepárlásból származó „talpfa-telítőolaj” szállítások, kiszorí-
tották a piacról. Az évekig tartó bűnper végül is a bevádolt Imperiál alkalmazottakkal és a 
szintén megvádolt MÁV főtisztviselőkkel szemben is felmentéssel zárult. Igen ám, de az évek 

                                                 
6
 Alacskai szén volt és nem berentei. 

7
 Dr. Györki József műegyetemi magántanár: A szenek kokszosításának félté teleiről. (Az MMTSzSz Tüzelés-

technikai Szakosztályának és a Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1948 november 24-ki közös előadó 
ülésén elhangzott előadás.)  Bányászati és Kohászati Lapok, 1948 (3. évfolyam, 1-12. szám)1948-12-15 / 12. 

szám 
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alatt nem termeltek, így az alacskai bánya és a berentei lepárló is veszteségekkel küzdött, 
becsődölt…8

  

A bírósági, legfelsőbb fokon történt felmentés, az okozott kárt nem hárította át az alaptalan 
vádaskodóra! Így ezek a cégek tönkrementek… 

Lám, a németek csak elérték, amit akartak! Az már csak „hab a tortán”, hogy ez a német ve-

gyigyár9
 aztán Nürnbergben ott állt a nemzetközi bíróság előtt, a háború alatt viselt dolgaiért! 

Ami persze sokkal súlyosabb és aljasabb dolog volt, mint a „talpfa-telítőolaj vizezése”… 

már, ha az egyáltalán megtörtént… 

 

 A debreceni gázgyári kísérletekkel kapcsolatosan csak tájékoztatásul néhány adalék.
  

„… A múlt év nyarán a győri városi gázgyárban végzett és a Bányászati és Kohászati 
Lapok ezévi március 15-i számában általam már közölt barnaszénkokszolási kísérletek óta a 
debreceni gázmű üzembehelyezési munkálatainak vezetésén felül a MÁSz decentralizációja 
folytán időközben Szénfeldolgozó Vegyipari Központtá alakult MÁSz ipari üzemek főosztálya 
– a rendelkezésre álló időszakot nem akarván elveszíteni – fokozott mértékben indította meg a 
borsodi szénanyag szénkőzettani és laboratóriumi vizsgálatait. A szénkőzettani rés-, illetve 

laboratóriumi átlagminták levétele ellenőrző szakértőink irányításával a dorogi laboratórium 

és a miskolci kerületi bánvaigazgatóság részvételével történt. 

A vizsgálatok mindkét irányú permanens folytatása a debreceni tanulmányi üzem szempontjá-
ból elsősorban azért bír jelentőséggel, mert az eddig lefolytatott kétirányú vizsgálatok máris 

nagyon jól használható útmutatással szolgának abban az irányban, hogy mely szénféleségek 
érdemelnek az üzemi kísérletek folyamán nagyobb figyelmet, behatóbb, esetleg egy-két hétig 
tartó egész üzemi vizsgálatokat. A már kidolgozott szénkőzettani jelentésekből jó körvonalak-

kal bontakozik ki egyes borsodi teleprészek eddig meglepetésszerűen ható tapa-

dó-képességének magyarázata, jól érzékelhető, hogy az egyes bányák melyik telepéből (xylit, 

vitrit, xylovitrit) milyen mennyiségben remélhető megolvadt, fúvódott kokszanyag és milyen 
arányban lesz valószínűen szükséges (fuzit, durit, primär és secundär liptobio1it) a kokszma-

radéknak döngölt, vagy sajtolt állapotban való második menetű lehajlása. Hogy a tudomá-
nyos előkutatás eredményei gyakorlati üzemben miként igazolódnak, Debrecenben megtá-
madhatatlan igazolást nyer, mindenesetre megnyugtató, hogy az egymástól független szénkő-
zettani és laboratóriumi vizsgálatok kitűnően fedik egymást. A tartós üzem szempontjából 
megnyugtató az is, hogy a második menet anyagának elkészítése az általam már ismertetett 
eljárással akár sajtoltan, akár döngölten lényegesen kisebb költséggé eszközölhető, mint az 

                                                 
8
 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál ügy” (Magyar Elektroni-

kus Könyvtár) 
9
 Az Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft (magyarul: Festékgyártó Konszern, röviden: 

IG Farben AG vagy IG Farben) egy 1925-ben, hat cég egyesülésével létrejövő, német vegyipari konszern volt. A 

második világháború alatt hírhedtté vált a Zyklon-B (hidrogén-cianid, ami eredetileg rovarölőszer, de a koncent-

rációs táborok gázkamráiban milliókat gyilkoltak le ezzel) gyártása miatt és a cég neve örökre összeforrt a nem-

zetiszocialista rendszer alatt végzett tevékenységével, elhomályosítva a korábbi sikereiket. A háború után hábo-

rús bűnök vádjával számos vezetőt állítottak bíróság elé, majd 1952-ben megkezdték a cég felszámolását, mely 
2012-ben fejeződött be véglegesen. 
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eddigi eljárásokkal, az a tény pedig, hogy az így előkészített anyag szilárdságban és minőség-

ben egyaránt jóval felette áll az eddigi eljárásokkal előkészített anyagnak, már a múlt évi 
győri kísérletek nyomán ugyancsak a dorogi laboratóriumban végzett vizsgálatsorozatokkal 
megnyugtató módon és sokszorosan igazolva van ugyan, de alkalomszerűen Debrecenben 
újabb vizsgálatokkal is megerősíthető lesz. 

Hosszadalmas, de céltalan is volna e helyen a debreceni tanulmánysorozatot már le-

fektetett és alkalomszerűen bővülő programm keretének felsorolása. Viszont bizonyára megfe-

lelő érdeklődésre tarthat számot a már kész eredmények időközönkénti regisztrálása, mint 
ahogyan pl. az érdekelt szakkörök részéről bizonyára figyelmet érdemelnek a hamuvizsgála-

tok mennyiségi meghatározásán felül elrendelt vizsgálatok a kokszanyag hamutartalmának 
összetételére vonatkozóan. Ezeknek eddigi eredményei máris valószínűsítik, hogy amíg a Fe-

Si gyártásnál inkább a borsodi, addig a karbidgyártásnál inkább a tatai szénanyagból, nagy 

hőfokon nyert koksz fog inkább szerephez jutni. Mindkét anyagnál egyformán fennáll ugyanis 
az említett fogyasztási területeken való igénybevétel esetén megkövetelt igen magas reakció-
faktor mellett a rossz vezetőképesség miatt szükséges mély elektródaállásból adódó jobb hő-
kihasználási lehetőség. Azonban amíg a tatai anyag hamuja viszonylagos nagy mész (CaO) 
tartalma mellett a karbidgyártásnál nem kívánatos alkatrészekből SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3 

tűrhető keveset tartalmaz, addig a Borsodban előreláthatólag kokszolásra kerülő anyag ha-

muja épen a Fe-Si gyártásnál előnyösebb siliciumdioxidot és vasoxidot 60 %-ot is meghaladó, 
viszont az ezen a felhasználási területen nem kívánatos timföldet, megnéziát és meszet megfe-

lelő kisebb mennyiségben hozza. A hamu feltételezett ilyen összetétele mellett a karbid és Fe-

Si gyártásnál e használt kokszanyag esetleges nagyobb hamutartalma sem zavar, minthogy a 

hamu a tartalmazott kedvező alkatrészek mértékéig ezeken a felhasználási területeken nyers-

anyagként vehető figyelembe. így az e célra szánt kokszanyag hamutartamának csökkentésé-
vel kapcsolatos költségek megtakaríthatókká válnak még akkor is, ha más felhasználási terü-
leteken a kokszanyag hamutartalmának csökkentése látszana is indokoltnak. A debreceni ta-

nulmányok teljes értékű választ fognak adni arra, hogy az előkutatásnak ezeket a feltételezé-
seit a gyakorlat milyen mértékben igazolja. 

A dorogi laboratórium a debreceni tanulmányok során fokozott jelentőségű feladatot 
kap, mert a. jelentős áldozatokkal megteremtett és ma már fennálló kedvező vizsgálati lehető-
ségek mellett illetékes szakköreink elhatározott szándéka minden, eddig megnyugtatóan fel 
nem derített és e tárgykörbe tartozó kérdést feltétlenül megtámadhatatlan módon – kétségek 
esetén rigorózusan és ismételten megejtendő ellenpróbák árán is – kivizsgáltatni, nemcsak 
azért, hogy hazai szeneink nagy hőfokú kokszolásának kérdése körül az évtizedek óta folyó 
meddő viták végre elcsitulhassanak, hanem mert idején valónak látszik a teoretikus meddő 
vitákban minden haszon nélkül elkallódó, sőt nem ritkán bénítóan ható – egyébként hasznos – 

energiákat végül is a jobb kihasználhatóság lehetősége felé terelni”10
 

 

 „ Budapest, 1949. április 30. 

                                                 
10

 Szász Oszkár: Hazai barnaszeneink kokszolásának tanulmány sorozata az új debreceni városi gázgyárban. 

Bányászati és Kohászati Lapok, 1948 (3. évfolyam, 1-12. szám)1948-12-15 / 12. szám 
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A Debreceni Gázgyárban lefolytatott kísérleteink igazolták, hogy nemcsak szilárdság 
és reakcióképesség, hanem hamutartalom és kéntartalom szempontjából is a borsodi szenek 
eleget tudnak tenni a kohókokszszal szemben támasztott követelményeknek. Felvettük tehát 
programunkba a kohókoksz gyártás megoldását barnaszén alapon. A kellő szilárdságú, bri-

kett formájú koksz egyenletes szemnagyságával előnyösnek mutatkozik kohászati felhaszná-
lásra. Az általunk elért és minden valószínűség szerint még számbavehetőleg javítható ered-

ményeket összehasonlításul táblázatba foglaltuk. 

Kohókoksz minőségi adatok 

 

A termelt koksz egy része (az eddigi eredmények alapján 50 –75%-a) háztartási kokszot ad, az 
alábbi minőségben: 

 

Eladási ár (forintban) 

 

 

Import     Borsod  

ab felhasználó kohómű Ft/t 

Kohókoksz   330,–      350,– (5% termelői  

haszonnal) 

A háztartási tüzelőanyagok 1000 kalóriája a fogyasztó pincéjében a következő áralakulást 
mutatja: 

Belföldi gázkoksz dió I.    10,89 fillér/1000 kalória  

Külföldi gázkoksz dió I.    11,56 fillér/1000 kalória  
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Pécsi dió II. koksz     9,4 fillér/1000 kalória  

Borsodi koksz      7,26 fillér/1000 kalória  

Borsodi nyersszén     5,4 fillér/1000 kalória  

Tűzifa       10,4 fillér/1000 kalória 

Fenti adatok alapján egy évi 1,4 millió tonna szén feldolgozására épülő kokszolómű (napi 200 
vagon mosott és achidrált borsodi szén) felépítése látszik célszerűnek, amely az alábbi termé-
keket szolgáltatná:  

Háztartási koksz     234 000  t/év  

Kohókoksz      156 000  t/év  

Kátrány      29 000  t/év  

Gáz       220 millió  m
3/év 

A koksz megoszlását háztartási és kohászati célok között 60–40 % arányra becsülik, a pontos 
aránymeghatározás azonban csak az alant javasolt kísérletek alapján határozható meg.  

A termékek elhelyezése  

1. Kohókoksz  

A jelenlegi hazai szükséglet 450 000 t, termelésünk tehát előreláthatólag 35 %-át fogja fedez-

ni. 

2. Háztartási koksz  

1948–49-ben az ország háztartási tüzelőanyag-szükséglete a következő volt:  

szén      1 028 000  t 

tűzifa      917 000  t 

szénbrikett     27 200  t 

félkokszbrikett    37 400  t 

Összesen:    2 004 600  t 

Ennek fűtőérték szerint a tervezett borsodi koksztermelés 17 %-át fedezi, nem számítva az 5 
éves terv folyamán bekövetkező szükségletnövekedést.  

Faszükségletünknek kb. 50 %-os csökkentését érhetjük el, ha borsodi kokszszal látjuk el a ház-

tartásokat. Ez évente 3,2 millió $ + import megtakarítást jelent.  

3. Kátrány  

Kátránytermékekben (fenol, krezon, szurok, naftalin, benzol stb.) jelenleg is komoly mértékű 
importunk van. Az ötéves tervben kifejlődő szerves iparunk a jelenlegi szükségleteket 2–10-

szeresére fogja fokozni.  

Az ebből származó kátrányszükséglet olyan nagy, hogy az összes hazai barnaszén- és 
kőszénkátránytermelés az új mohácsi kombinátot és a tervezett borsodi kokszolómű termelését 
is belevéve sem fogja tudni teljes mértékben fedezni.  



Sajószentpéter szénbányászata 29. Hazai barnaszeneink kokszosítása 

13 

Kátránytermék szükséglet 

 

Ebből kitűnik, hogy évi 100 000 t kátránytermelés mellett telítőolaj-szükségletünk ugyan fe-

dezve volna, de az összes többi termékekben még mindig hiánnyal kell számolnunk. Ezzel 
szemben a jelenlegi évi 25 000 t kátránytermelésünk 1954ben a tervezett borsodi mű kátrá-
nyával együtt is csak mintegy 80 000 t-t fog elérni.  

4. Gáz  

Diósgyőr és Ózd gázszükséglete 510 millió m3
 lesz 1955-ben, ebből a kokszolómű 220 milliót 

tud fedezni, amelynek felhasználását a Kohóipari Központ az 5 éves tervében be kívánja állí-
tani. 

Javaslat  

A borsodi szénből előállított kohókoksz nagyolvasztókon való viselkedésének kivizsgá-
lására, valamint annak eldöntésére, hogy a termelt koksz hány %-a nyerhető kohókoksz for-

májában, javasoljuk 400 t kohókoksz legyártását. Ezzel a mennyiséggel a diósgyőri kisolvasz-

tót 7– 10 napig tudnánk táplálni. A legyártás a pécsi kokszműveknél és a debreceni gázgyár-

ban történne, és a teljes mennyiség előreláthatólag 1949. októberre készülne el. A kísérletek 
költsége a következőképpen alakul:  

kiadások     970 000 Ft  

bevétel a termékek eladásából  325 000 Ft  

kísérleti ktsg.     645 000 Ft 

Fogalmazvány. – UMKL Ip. M. Vegyip. Ig. r. i.”11
 

  

 

„ A közelmúltban számot adtunk a hazai szenek oldószeres feltárásával kapcsolatban 

folytatott kísérleteink eredményeiről. A vizsgált szénfajták szén-anyagának tetralinos feltárás-

sal mintegy 84–95 %-át, krezolos feltárással pedig 42–62 %-át tudtuk oldhatóvá tenni a mű-
velet számára legelőnyösebb hőmérsékleten. A feltárások során kapott extraktumokat célsze-

rűnek látszott kokszosítás szempontjából vizsgálattárgyává tenni. 

A szénextrakció Pott és Broche alapvető kísérletei után ipari méretekben is megvalósult. Cél-

ja az volt, hogy a szénből hidrogénezés útján való folyékony üzemanyag előállításához ha-

mumentes szén-anyagot szolgáltasson. Oldószerül tetralin és krezol 4 : 1 arányú elegyét 
használták, amellyel a szén 80–90 %-a olaj-oldható vegyületekké volt alakítható. Nagyszerepe 
                                                 
11

 Az Iparügyi Minisztérium Vegyipari Igazgatóságának jelentése a borsodi szén kokszosítási kísérleteiről.  A 

jelentés címzettje ismeretlen. 
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volt ebben a tetralinból a feltárás hőmérsékletén lehasadó hidrogénnek, a végbemenő enyhe-

hidrogénezés hatásosan elősegítette a szénanyag oldását. A finomra őrölt szenet kétszeres 
mennyiségű oldószerrel péppé keverten 100–150 atm. nyomáson vezették át az extrakciós 
kamrákba, ahol a hőmérséklet mintegy 430 °C volt. Ezt követően a szűrés ugyancsak nyomás 
alatt történt, a szüredéket pedig vákuumdesztillációval extraktumra és olajra választották szét. 
Az extraktum nagy részét elektródkoksz gyártására használták fel, amire kis hamutartalmánál 
fogva jól megfelelt. A kokszhozadék az extraktumra vonatkoztatva 65–70 % volt. 

A Pott – Broche-eljárásból fejlődött ki az ipari méretekben ugyancsak megvalósított Uhde-

eljárás, amely oldószerül kátrány középolajat alkalmaz és a feltárást kokszkemencegáz jelen-

létében nyomás alatt hajtja végre. Itt a kokszkemencegáz hidrogén tartalma helyettesíti azt a 
hidrogént, amely a Pott – Broche-eljárásnál a tetralin dehidrogéneződése során szabadul fel. 

Ilyen módon a szénanyag 73 %-át kitevő mennyiségű extraktumot kaptak. Ez az extraktum 

nem csak közvetlenül volt kokszosításra alkalmas, hanem adalékként 6–12 %-nyi mennyiség-

ben a nem, vagy rosszul kokszolható kőszenekhez keverten jó minőségű, szilárd kohókoksz 
előállítását tette lehetővé. Ezt a sajátságát illetően jelentősen felülmúlta a közönséges kát-

rányszurkot, valószínűleg azért, mert az extraktum bitumenes vegyületei nagymolekulájúak, 

ezért a kokszosítandó szénben maradnak addig a hőmérsékletig, míg a szén a plasztikus álla-

potot el nem éri, és így bizonyos homogenizálódás eredményeként a szilárd, darabos koksz 
képződését elősegítik. 

Számos kutató folytatott vizsgálatokat annak eldöntésére, hogyan változik a szén kokszolható-
sága az extrakció, illetve oldószeres feltárás során. Általános vélemény szerint leginkább a 
szén kokszolódó-képességét okozó anyagok oldódnak ki. Baker megfigyelte, hogy a piridinnel 
extrahált szén elveszítette kokszoló 

képességét. Ezt a megállapítását több 
kutató alátámasztja. Novak és 
Hubacek cseh szeneket extraháltak 
tetralinnal 300 °C hőmérsékleten 8 
órán át. A kapott extraktumot adalék-

ként alkalmazták megőrölt szenek 
kokszosításához. Megállapították, 
hogy a legnagyobb duzzadás akkor 
tapasztalható, ha kevés szenet sok 

extraktummal kokszosítanak, a legke-

ményebb koksz viszont 25 % adalék 
felhasználása esetén…. 

Kokszosítási kísérleteimhez a már idézett munkámban részletesen ismertetett komlói, 
sajószentpéteri, tatai és dorogi szén tetralinos és krezolos feltárása során kapott extraktumo-

kat használtam fel. A vizsgálat tárgyává tett szeneket nagynyomású kísérleti autoklávban két-

szeres mennyiségű oldószerrel, a kívánt hőmérséklet elérése után három óráig tartó feltárás-

nak vetettem alá. A kapott olajat elválasztottam a szilárd, fel nem tárt széntől és a feltárási 
hányadot a bemért nedvesség- és hamumentes szénanyagra vonatkoztattam. Az olajos részből 
ledesztilláltam az oldószert és az így kapott extraktumot kokszosítottam. A kakszosítást zárt 
térben mintegy 500 ml belső térfogatú acél autoklávban 700 °C hőmérsékleten hajtottam vég-
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re. A keletkező koksz mennyiségét a feltárás során kioldott szénanyag mennyiségére vonatkoz-

tatva tüntettem fel. Ugyancsak célszerűnek látszott a koksznyeredéket a feltárási műveletsorán 
feldolgozásra kerülő nedvesség- és hamumentes szénanyag százalékában kifejezni, amely adat 
tám-pontot nyújthat a feltárásra szolgáló készülékek szükséges kapacitását illetően. A táblá-
zatban még megtalálható az előállított koksz hamu- és kéntartalma. A hamutartalom megha-

tározását nem közvetlenül a kokszból végeztem, hanem úgy jártam el, hogy az extraktum-

szurok hamutartalmát számítottam át – a kokszosítási kihozatal ismeretében – a kokszra. Ez 

azért volt szükséges, mivel a kokszba, az autoklávból való kiürítése alkalmából, az autokláv 
falából származó szennyezések kerültek, s így a koksz hamutartartalma kisebb-nagyobb mér-

tékben megnőtt. A kén-tartalom meghatározást közvetlenül a kokszból Eschka módszerével 
végeztem. 

Az eredményekből megállapítható, hogy a tetralinos feltárás extraktuma minden esetben na-

gyobb koksznyeredéket szolgáltat, mintha krezolt alkalmazunk oldószerül. A legtöbb koksz a 
komlói és a dorogi szén tetralinos feltárásakor kapott extraktum kokszosításakor nyerhető. A 
tatai és sajószentpéteri szén ilyen felhasználás szempontjából kevésbbé látszik alkalmasnak. A 

krezolos extraktumok közül a komlói és tatai szénből származó adta a legtöbb, kokszot, a 

sajószentpéteri és a dorogi lényegesen kevesebbet. Meg kell azonban jegyezni, hogy az elvég-

zett néhány kísérletből a különböző szénfajták egyértelmű összehasonlítása teljes bizonyos-

sággal nem végezhető el, ehhez valamennyi különböző hőmérsékleten végzett feltárás 
extrakumát kokszosítás szempontjából külön vizsgálat tárgyává kellene tenni. Az eredmények 

azt mutatják, hogy kisebb hőmérsékletű feltárások extraktumából több koksz nyerhető. Ez azt 
bizonyítja, hogy a legtöbb kokszot adó vegyületek már kisebb hőmérsékleten kioldhatok a 
szénből, illetve a nagyobb hőmérsékletű feltárás alkalmával a szén-anyag depolimerizációja 
következtében kisebb mennyiségű kokszot szolgáltató vegyületek keletkeznek. Ha kapott 

kokszmennyiséget nem a feltárt, hanem a feldolgozott szén mennyiségére vonatkoztatjuk, an-

nál kisebb értéket kapunk, minél kisebb hányadát tettük oldhatóvá a szénnek a feltárás során. 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy ipari megvalósítás esetén csakis az extrakció számára leg-

előnyösebb hőmérsékleten folytató feltárás extraktuma jöhet szóba. 

A koksz hamutartalma kicsiny és teljesen megfelel az elektródszénnel szemben támasztott kö-
vetelményeknek. Állítható, hogy általában a krezolos extratumoknak nagyobb a hamutartal-

ma, mint a tetralinos feltárás során kapottnak, ami minden bizonnyal a krezol savanyú vegyü-
leteinek agresszív hatásával hozható összefüggésbe. Az extraktum hamut nem csak mennyisé-
gi, hanem minőségi szempontból is vizsgálat tárgyává tettem. Mivel kis mennyiségekkel dol-

goztam, az extraktumokból csak egészen kevés, – néhány milligramm – állt rendelkezésemre, 
amelynek teljes elemzése nem volt megnyugtatóan elvégezhető. Biztosan állítható azonban, 
hogy az extraktumhamu vegyi összetétele nem ugyanaz, mint a szénhamué. Az extraktumhamu 
több esetben nagymennyiségű vasoxidot tartalmazott (70–90 %), pedig a vizsgálat tárgyává 
tett szenek hamujában csak 10–13 % Fe203 volt. Ez a körülmény azt valószínűsítené, hogy a 
huminsavak, fenolhomológok és a szénhamura nézve agresszív egyéb vegyületek főleg a hamu 

vasoxid tartalmát támadnák meg és vinnék szerves vegyületek alakjában oldatba. Lehetséges 

azonban, hogy az extrakthamu vasoxid tartalma a korrozív savanyú vegyületeknek a hatására 
az autokláv vasfalából származik. A feltárás során visszamaradó fel nem tárt maradékszén 
hamutartalma vegyi összetételének vizsgálata sem vitt közelebb a kérdés megoldását illetően, 
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mert a mindössze néhány századgramm vasoxidnak a szénhamuból való kioldása a maradék 

szénhamu vasoxid tartalmának csakolyan mérvű csökkenését okozhatja, amely az analitikai 

módszereknek a hibahatárán belül van. Ennek tisztázására legalkalmasabb lenne az üvegbe-

tétes autoklávban végzendő kísérlet. 

A koksz kéntartalma elektródszénként való felhasználás szempontjából nem a legmegfelelőbb. 
A közölt adatokból megállapítható, hogy a nagyobb hőmérsékleten lefolytatott feltárások ext-

raktumából származó koksznak a kéntartalma, hacsak kevéssé is, de kisebb, mintha kisebb 

hőmérsékleten ment végbe az extrakció. A kokszok nagyobb kéntartalmának csökkentésére 
azonban megvan a lehetőség. Kísérleteim során nem alkalmaztam katalizátort, csak a vizsgá-
lat tárgyává tett szénnél és az oldószerrel végeztem feltárást. Hatásos katalizátor felhasználá-
sa esetén az extraktum kéntartalma minden bizonnyal a megkívánt érték alá szorítható. 

Az eljárás gazdaságosságát, ipari megvalósíthatóságát mérlegelve állítható, hogy sem a 
tetralinos, sem a tetralin-krezol elegyes feltárás nem jöhet szóba. A tetralin ugyanis a feltárás 
alatt elbomlik naftalinra és hidrogénre, és az extraktumból elválasztott oldószer csak a nafta-

lin visszahidrogénezése után válik ismételt feltárásra alkalmassá. Ez a művelet igen nagy 

gazdasági tehertételt jelentene. Az elektródkoksz gyártásának ez a módja csak akkor állhatja 

meg a helyét, ha folyadékfázisú szénhidrogénezéssel kapcsolatos. Az itt kapott középolaj 
ugyanis használható a feltáráshoz oldószerként, mivel hidro-aromás jellegét tekintve, hasonló 
a tetralinhoz és kisebb mennyiségben savanyú vegyületeket is tartalmaz, melyek a krezolt he-

lyettesítik. A feltárás során az oldószer dehidrogéneződésének itt nincs nagyobb jelentősége, 
mert a középolaj a következő lépésben a gőzfázisú hidrogénezőbe kerül és a hidrogénben való 

elszegényedésnek itt nincs súlyosabb következménye. A szénextrakcióval történő elektród-

koksz-gyártáshazai megvalósítására tehát – amint ezt külföldi tapasztalatok is mutatják, – 

csak szénhidrogénező iparunk kialakulása után gondolhatunk. 

Összefoglalás 

A hazai szenek oldószeres feltárása során kapott extráktumokat kokszosítás szempont-

jából vizsgálattárgyává tettem. A kokszosítást zárt térben, 700 °C hőmérsékleten hajtottam 
végre és a kapott kokszmennyiségét a feltárt; szénanyagra vonatkoztattam. Ilyen körülmények 
között a tetraílinos extraktumok közül a komlói szénből származó 80–86, a dorogi 81–86, a 

tatai 58–61, a sajószentpéteri pedig 43–48 %-os kihozatallal volt kokszosítható. A krezolos 

extraktumok csak kisebb mennyiségű, a feltárt szén-anyagnak 24–66 %-át kitevő kokszot szol-

gáltattak. A kisebb hőmérsékleten folytatott feltárások extraktuma több kokszot szolgáltatott, 
ami azzal magyarázható, hogy a kis hőmérsékleten kioldott vegyületekből több koksz keletke-

zik, illetve a szénanyagnak nagyobb hőmérsékletű feltárás során bekövetkező 
depolimerizációja olyan vegyületek keletkezésével jár, amelyekből kevesebb koksz képződik. 

A kapott koksz hamutartalma kicsiny (0,1–0,3 %), kielégíti az elektródszénnel szemben tá-
masz-tott követelményeket. A tetralinos extraktumból származó koksznak kisebb a hamutar-

talma, mint ha krezol volt az oldószer. A kokszhamu összetétele nem egyezik meg a szénhamu 

összetételével, több esetben túlnyomó részt vasoxidból áll. Nem volt megnyugtatóan eldönthe-

tő, hogy ezt a vasoxidot a szénhamuból, vagy az autokláv falából oldották-e ki az agresszív 
hatású savanyú jellegű vegyületek. A koksz kén-tartalma 1–2 % közötti, több mint amennyi az 
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elektródkokszban megengedett. Megfelelő katalizátor alkalmazásával azonban van lehetőség 
egészen kis kén-tartalmú extraktum előállítására. 

Az eljárás tetralimnak oldószerül felhasználása esetén gazdaságosan nem valósítható meg, 
mert az a feltárás során hidrogén leadása közben naftalinná alakul, amit újra vissza kell hid-

rogénezni, hogy feltárásra ismét alkalmassá váljék. Az elektród-koksznak szénextraiktumból 
történő előállítása csak szén-hidrogénező üzemmel kapcsolva állhatja meg a helyét; itt az 
iszapfázisú hidrogénezés hidroaromás jellegű középolaja ugyanúgy használható oldószerül, 
mint a tetralin és a feltárás után a gőzfázisú hidrogénezőben hasonló módon dolgozható fel, 

mint ha közben nem végzett volna extrakciót.”12
 

 

„ A differenciális termikus elemzés, melyet különböző ásvány- és kőzetminták vizsgála-

tára széles körben alkalmaznak, a kőszenek szokásos vizsgálatának kibővítésére is lehetőséget 
nyújt. Ezzel a módszerrel nyomon követhető a különböző minőségű kőszenek hőhatásra bekö-

vetkező fizikai, kémiai és szerkezeti változása… 

Kokszolásra csak azok a bitumenes kőszenek alkalmasak, amelyek-

nek termikus görbéin 620 C°-on erősen kifejlett endoterm csúcs je-

lentkezik. A jól kokszolható kőszenek görbetípusait a 4. ábra szemlél-

teti.  

Az 5. ábrán pedig egy komlói, 
hesseni és petrozsényi kőszén 
általunk felvett D. T. A. görbéit 
találjuk. A görbék futása arra 
mutat, hogy mind a három kő-

szénfajta többé-kevésbé kokszolható, mert a 620 C°-os 

csúcs ki van fejlődve. 

Kísérleteink folyamán el-

sősorban észak-magyarországi (borsodi) származású barnasze-

nek differenciális termikus görbéit vettük fel nagyobb számban. 
Ezeket a görbéket a 6, 7, 8. és 9. ábrák tartalmazzák. Jellemző-
jük, hogy a silány kőszenek görbéin 440 C° körül jelentkező 
endoterm csúcs elmosódik az erős exoterm reakció miatt és csak 
a másodlagos kigázosodási csúcs érvényesül (500 – 550 C° kö-
rül). Az általunk vizsgált borsodi barnaszenek 600 C° környeze-

tében mutatnak jellemző exoterm csúcsot. 

A felvett görbék alapján a megvizsgált borsodi barnaszenek a 

gyenge minőségű, szubbitumenes kőszenek csoportjába sorolhatók. Az 1. táblázatban össze-

foglaltuk a 6, 7, 8. és 9. ábrán látható D. T. A. görbék kiugró (endoterm és exoterm reakciók-

kal kapcsolatos) hőmérsékleti értékeit. 

                                                 
12

 Dr. Szűcs Miklós Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai TechnológiaTanszéke: Hazai szenek oldószeres feltárá-
sával kapott extraktum kokszosítási kísérletei. Bányászati Lapok, Kohászati Lapok, 1952 (85. évfolyam, 1-12. 

szám)1952-06-17 / 6. szám 
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A következő kísérleteink célja a Magyarországon előforduló összes kőszénféleségek D. T. A. 
görbéinek felvétele lesz azzal a céllal, hogy a kőszeneknek osztályozásához a D. T. A. görbék 
alapján összefüggéseket teremtsünk az érvényben levő szabványok szénminősítési határai és a 
D. T. A. görbék adatai között.”13

 

 

Aztán az OMBKE borsodi csoportja 1979. május 17-én, Kazincbarcikán az Egressy 
Béni művelődési központban, a város fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából, konferen-

ciát rendezett. Ott is elhangzott, hogy a borsodi szén kokszolható. 

Balogh Béla vállalati főmérnök, aki: ,,A Borsodi Szénbányák jelene és távlati tervei az ezred-

fordulóig” címmel tartott előadást. 

 

„…A Borsodi Szénbányák szénvagyona jelentős. Az ország kitermelhető szénvagyona 
(a reménybeli területek nélkül) 7409,3 Mt. Ebből Borsod 877,5 Mt-át képvisel, ami 11,8 %-os 

részaránynak felel meg. 

Az előadó a magyar szénbányászat távlati terveinek áttekintése után a borsodi távlati terv-

koncepciókat ismertette. A borsodi szén alkalmas kohókoksz- és brikettgyártásra. Előállítható 
belőle huminsav és humitok, de a távhőszolgáltatásnál gazdaságosan kiváltható vele a szén-

hidrogén is…” 

 

Bevallom őszintén nem lettem okosabb, a hiba bennem van… Gépészmérnök létemre 
sajnos a kémia nem igazán érdekelt egy bizonyos szint felett, így nem tudom eldönteni, hogy 

kinek, kiknek van igazuk 

Egy bizonyos és ezt többen, több helyen is megerősítették, a „borsodi szén kokszolható”, de 

ebből igazi üzlet soha senkinek nem lett, sőt… nagy vehemenciával és rengeteg pénz elkölté-
sével építették Berentén a kokszolóművet, aztán a befejezés előtt abbahagyták. 

A BVK még évekig aztán import-kokszból dolgozott, csak sokkal később álltak át földgázra. 

A terv pedig gigantikus volt! 

 

„… A kokszolóműben Magyarországon elsőízben állítanak elő majd kokszot barna-

szénből. A gyár melléktermékei is hatalmas segítséget nyújtanak iparunknak. Diósgyőr 

húszkilométeres földalatti vezetéken kapja innen a gázt. Vegyiparunk nagymennyiségű kát-

rányt, 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 kőművesbrigádok felhúzzák a falakat, az ácsok tetőt készí-
tenek, a daruk felemelik a földön előregyártott 28–32 méter magas vasbetonoszlopokat, a 

                                                 
13

 Glödi András kohómérnök, Hegedűs Béla okl. vegyész, Kossuthné Sviercsek Szabina okl. vegyész. Nehézipa-

ri Műszaki Egyetem, Miskolc: Kőszenek differenciális termikus elemzései D. K. : ($22.6(1 

Kohászati Lapok, 1958 (91. évfolyam, 1-12. szám)1958-09-01 / 9. szám 
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köztük lévő hézagokba beillesztik a soktonnás súlyú lapokat. Azután: megkezdődhetik a mű-
trágyagyártás, a szénosztályozás, az energiatermelés a Borsodi Vegyiművekben, amelyet az 
ötéves terv alkot meg, amelynek felépítését munkával, kölcsönjegyzéssel14

 segíti elő az egész 
dolgozó nép. A kiállításon kis villanykörte jelzi csak helyét. De Kazincbarcika egyetlen üzeme, 
az erőmű, százmillió és százmillió ilyen körtét tud majd táplálni…” 

 

„… Dunapentele
15mellett ötéves tervünk legnagyobb beruházása a Sajó völgyében 

épülő hatalmas Borsodi Vegyiművek. Ehhez tartozik majd az új nitrogénmű. Méreteire jellem-

ző, hogy az 1954-ben meginduló gyárban az ország egész idei műtrágyatermelésének három-

szorosát állítjuk 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…” 

 

„… 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 kohókoksz-igény 
kielégítésére tervbe vették a borsodi szén felhasználását. Több év munkája alapján megállapí-
tást nyert, hogy a bonyolult technológiával előállítható kohókoksz önköltsége rendkívül ma-

gas, és csak keverve alkalmas, de még így is rontaná a kohászat gazdaságosságát; még abban 

az esetben is, ha a kokszosításnál keletkező gázt értékesítik és a kátrány további feldolgozásra 
kerül. Másik probléma, hogy a kokszosításra 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 próbálták helyezni, de 
nem kohókokszra, hanem egyszerűen barnaszén félkokszra, mert ezzel a szén fűtőértékét nö-
velhetjük, 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 al-

kalmas. Hazánk szűkös szénkészlete mindenképpen indokolta, hogy szeneinkről katasztert 

készítve törekedjünk azok leghasznosabb és leggazdaságosabb felhasználására…” 

                                                 
14

 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. 
15

 Dunapentele, majd Sztálinváros, majd Dunaújváros  
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„… 1954. július 3-án a Borsodi Ipari Tröszt, a Sajómenti Vegyiművek és a Borsodi 
Koksz-művek összevonásával született meg a Borsodi Vegyi Kombinát. A gyártás elindulását 
itt is, még a beruházások során a krónikus munkaerőhiány, a pénzhiány nehezítette és késlel-

tette. A Borsodi Vegyi Kombinát barnaszén alapanyagból soha sem gyártott vegyi anyagokat! 
A kokszoló nem adott alapanyagot a vegyiparhoz, 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!..” 

 

„… Az elgondolásunk lényege abból állt, hogy az úgynevezett őskátrányból olcsó és 
megfelelő 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. – vel is ebben az irányban. A tervbe vett kísérletezések azonban tetemes forgótőkét 
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. Az első kísérletek azonban nem vezettek, kellő eredményre, 
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 Dorogon, 
házilag mégiscsak újra megpróbálkozott a lepárlás segítségével előállítandó olajnemű kivo-

natolásával…” 

 

„… A kőszén többnyire, a barnaszén csak kivételesen kokszolható… A fizikai és vegyi 
tulajdonságok alapján történő osztályozás a kokszolhatóságra és az illó alkatrészek mennyi-

ségére van alapítva. Kokszolhatóság alapján vannak sülő szenek, amelyek hevítve megolvad-

nak és kokszot adnak, zsugorodó szenek, amelyek nem olvadnak, és homokos szenek, amelyek 
szétmorzsolódó laza földes maradékot hagynak vissza és nem kokszolhatók, azonban gáztar-

talmúak. 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…” 
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Kazincbarcika,  

1954. június 11. 
A győri Vilhelm Pick Vagon és Gépgyár dolgozói az  
épülő Sajómenti Vegyiművekben a 

 gázgenerátor üzem salakbunkerét szerelik.16
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika,  

Sajómenti Vegyiművek.  
Hűtőtornyok és gáztározó 

17
  

 

 

 

 

 

Arany Lajos brigádja 16 méter magasságban  
a gázfejlesztő generátor tartályának szerelésén  
dolgozik a Sajómenti Vegyiművekben  
Kazincbarcika, 1954. március 19.18

 

 

 

„… 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! A borsodi bányá-
szatból viszont kapott – az erőműn keresztül – 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  

1960  72 147  

1961  86 971  

1962  91 822  

1963  10 875  

1964  10 516  

 

Később aztán 1962-ben már elindult a földgáz felhasználás is. 

                                                 
16

 MTI Fotó: Hollenzer Béla Tulajdonos: MTI Rt. Fotóarchívum Azonosító: MTI-FOTO-780356 
17

 Filmhíradó, 1953. (A gáztározó a barnaszén lepárlásából keletkező gázra készült! Semmi köze a későbbi föld-

gázbontóhoz!) 
18

 Készítette: Pap Jenő. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-778923 



Sajószentpéter szénbányászata 29. Hazai barnaszeneink kokszosítása 

22 

Az üzem kokszgenerátoraiban előállított nyersgázt kéntelenítették, mosták, tisztították, majd 
300 bar nyomásra sűrítve, két NEC-konverterben ammóniává alakították. Az ammónia elége-

tésével salétromsavat és ammonnitrátot nyertek, ezt mészkőporral keverték. Így ez lett a vég-

termék a nitrogéntartalmú műtrágya…”19
 

                                                 
19

 Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
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„A rabságnak is vannak hétköznapjai, sőt,  

az igazi rabság csupa szürke hétköznap  

tulajdonképpen.”1
 

 

Egy nehéz fejezet következik ezen időszakról, amely végül is a hazai bányászatot, de 

számos egyéb iparágat is terhelte. A borsodi szénbányászatra, így a Sajószentpéteriére is 

kivetül ennek számos hozadéka. Ez pedig a bányászati kényszermunka, ami az 1950-es évek-

ben, nagyban folyt országunkban… 

Kicsit messzebbről kell indítanunk, hogy a képet össze lehessen állítani.  

 

Hadifogság és „malenkij robot” 

A háború utáni hadifogolytáborokat mutatja a következő térkép, hazánk területén. 

 

Jól látszik, hogy mely területeken és kik létesítettek ilyen táborokat. A későbbiekben részben 
az e táborokban őrzött foglyok, részben pedig a nyugati, majd nagyon lassan a keleti hadifo-

golytáborokból érkezett emberek jó része internálva, újabb fogságra ítélve, vagy ítélet nélkül, 
„építi” a szocializmust. A táborok egy részének rabjait a hadifoglyok alkották, de nem csak 
ők… 

                                                           
1
 Kertész Imre 
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Ahhoz, hogy a szovjet hadifogságba esett katonák létszámát érzékeltethessük, illetve a kény-

szermunkára hurcolt emberekét, a következő táblázatban neves kutatók adatait foglaltuk ösz-

sze. 

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   

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 2  
2006     477-542   

1949 527       

Varga Éva Mária3 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, a saját országukban, 3500… 5000 tábor működött – ezek egy része „Istenver-

te helyen”, ahol maga az őrszemélyzet is joggal úgy élte meg ezt, mintha ő is büntetve, szá-
műzve lenne! Vagy tulajdonképpen az is volt?  

                                                           
2
 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. 
3
 VARGA ÉVA MÁRIA: Magyar hadifoglyok és a Szovjetunióban az oroszországi levéltári források tükrében 

(1941–1956); 2008. 
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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 internálás rendszere hazánkban 

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-

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 frazeológiája 
szerint. 

Az üldözés valójában a még megmaradt nemzeti középosztály ellen folyt, azok ellen, akik még 
szellemi és anyagi függetlenséggel, morálistartással rendelkeztek. Ők voltak a középparaszt-

ok, a pártonkívüli értelmiségiek, diplomások, köztisztviselők, egyházi személyek és a dinaszti-
kus 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.  
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Internáltak pl. a nemesi származás miatt, azért, mert a szülők gyártulajdonosok voltak, ok le-

hetett 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 szabadon engedés helyett egyszerűen inter-

nálták. Így jártak el a Szovjetunióból hazatérő hadifoglyokkal szemben is. Az internálás célja 
a rendszerváltás feltételeinek biztosítása volt egy olyan időszakban, amikor fokozatosan ki-

bontakozott a hidegháború és a kétpólusú világban nagyon erőssé vált a kommunista befolyás.  

Elfogadottá vált, hogy bírói végzettség nélküli emberek ítélkeztek a politikai jellegű szűrő-
vizsgálatokon. B-listázáson4

 kellett átesni az embereknek, ahol nem bizonyítékok alapján 
döntöttek. Nagy volt a bizonytalanság és a bizalmatlanság.  A világméretű hidegháború bel-

politikai leképezése.   

 

„Sehol sincs olyan nagy terror és rendőrállam, mint Magyarországon, mert itt egymás 
után tűnnek el az emberek, nem tudni, miért, minden ítélet nélkül.”5

  

                                                           
4
 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. 
5
 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 
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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. 
Az ÁVH szovjet mintára és a szovjet tanácsadók hathatós támogatásával koncepciós perek 

megszervezésébe és megrendezésébe kezdett. Bárki ellen bármiért vizsgálódhatott a hatóság, 
akár egy vicc meghallgatásáért is. Csak az irreálisan magasan megállapított adó be nem fize-

tése miatt 400 ezer parasztot ítéltettek el „közellátási bűntett”6
 címén.   

Az ÁVH egymillió büntetőeljárás megindítását kezdeményezte. Az ÁVH-perek közel 60 %-át 
a besúgók feljelentései alapján kezdeményezték!7

  

Az internáló táborok szovjet típusú rendszerét és módszereit a Szovjetunióból hozták 
haza a magyar kommunista vezetők, akik 1945-től vezetői lettek – sorrendben – az államrend-

őrség 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).  
                                                                                                                                                                                     

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.  
6
 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 „padlássöprések”, 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 legtekintélyesebb 
gazdái kerültek fel, azok, akik a legeredményesebben gazdálkodtak. Elméletben a kuláknak legalább 25 hold 
földdel kellett rendelkeznie, a gyakorlatban a helyi pártvezetés döntésén múlt, kit tekintettek kuláknak. A kulá-
kokat 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 perek 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 jegyrendszert és meg 
kellett találni a „szabotőröket”. A szocialista rendszerben ugyanis minden kudarcot a még le nem leplezett osz-

tályellenség szabotázsakcióival magyarázták. Megindult tehát a bűnbakkeresés. Egymást követték 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 börtönbüntetés-

sel a „feketevágást”. Ráadásul a magyar vidékre ráerőltették az „élenjáró szovjet mezőgazdaság évtizedes ta-

pasztalatait”, azt a mintát, mellyel évtizedek alatt sem sikerült elérni, hogy az egykor jelentős gabonafelesleget 
termelő Szovjetunió ne szoruljon ebből is behozatalra. Az „élenjárók” tapasztalatait követve nálunk is központi-
lag 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. 
7
 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 magas 

rangú német tisztek hangot is adtak, ilyen mennyiségű feljelentést soha és sehol sem tapasztaltak, mint nálunk, 
pedig egész Európában működtek!  
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A hazai internálás három nagy korszakra bontható. 

 1945–1946  → Minden vármegyeszékhelyen és nagyobb településen, 
vagy ezek mellett, legalább egy internálótábor van, Budapesten és környékén15 
internálótábor 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 

Az első két időszakban ezek a táborok a rendőrség, és a büntetés végrehajtás hatáskörébe 
tartoztak. A harmadik időszakban azonban már az Államvédelmi Hatóság vette át a táborok 
őrzését 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, laktanyái 
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”8
 tábora, illetve az „elítéltek”9

 tábora is. 

                                                           
8
 A kitelepítésekhez és azok elsődleges céljának eléréséhez, vagyis a kitelepítettek elszigetelésére az alföldi ta-

nyák adták a legalkalmasabb helyszínt. Az elszórtan elhelyezkedő tanyák egymástól több kilométer távolságban 
voltak, így sikerült több ezer ember elszigetelését megvalósítani. Nemcsak a lakott területektől, hanem egymás-

tól is elvágták őket, így egy zártalföldi munkatáborrendszert építettek fel. A Rákosi-korszakban a hortobágyi, 
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 településről és a na-

gyobb városokból tiltottak ki embereket.  A kitelepítetteket leromlott állapotú házakban, vagy istállókban helyez-

ték 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 néhány hét alatt 
1951. június 18-ig lezajlottak. Itt is a politikai megbízhatatlanság volt a kitelepítés alapja, de őket nem táborsze-

rűen, 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. 
9
 Munkatáborként először a márianosztrai, szegedi és budapesti börtönöket jelölték ki, de kevés volt a rendelke-

zésre 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 



Sajószentpéter szénbányászata 30. Rabmunka az 1950-es években 

 

8 

A hadifoglyok kérdésköre 

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 
elmulasztását 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 
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 
szovjet-oroszországban már ott sem.  

A II. világháború előtt a Szovjetunió egy sereg nemzetközi egyezményt nem írt alá önhatalmú-
an. Ilyen volt például a hadifoglyok kérdése, de a nemzetközi Vöröskereszt szervezethez való 
csatlakozás elmulasztása is… Ők a hadifoglyokat – a sajátjaikat is, akik fogságba estek – szin-

te bűnözőkként kezelték. A sajátjaikat, akik a háború alatt sikeresen megszöktek, vagy valami-

lyen módon megszabadultak a fogságból, nagyon gyakran szigorúan megbüntették, nem rit-
kán Szibériában találták magukat ezek az emberek is, ha egyáltalán életben hagyták őket.10

 

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… 

                                                                                                                                                                                     

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. 
10

 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 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.11

  

 

Budapest, 1946. április 4.  
Vlagyimir Petrovics Szviridov altábornagy, a szov-

jet katonai misszió vezetője (balról az első) és 
Georgij Makszimovics Puskin szovjet követ (balról 
a harmadik), a Gellért-hegyen, ahol a kormány és a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) képviselői-

nek jelenlétében elhelyezték a Magyarország fel-

szabadulásának tiszteletére emelt emlékmű máso-

dik alapkövét. 12
 

 

A budapestiek közvetlenül a Népbíróságok 
Országos Tanácsának (NOT) elnökétől függtek. A  népbíróságok  tárgyában  kiadott  külön-

böző  rendeletek  törvényerőre  emeléséről  az 1945.  szeptember  16-án kihirdetett 1945. évi 
VII. tc. intézkedett. Kezdetben a népbírósági tanácsok a koalíciós pártok által delegált öt tag-

ból álltak, akikhez később csatlakozott 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, külön-

böző börtönbüntetések és halálbüntetés. Sőt, egyes körökben a felelősségre vonás kérdését 
szemérmességgel kezelték, vagy afféle polgári átnevelésként fogták fel. Ebből az ötletből 
kormányrendelet-tervezet lett Vörös János honvédelmi miniszter jóvoltából, aki a kényszer-

munkára kényszerített zsidók mintájára munkásszázadokat akart szervezni mindazokból, akik 

                                                           
11

 A szövetséges hatalmak által háborús bűnösnek tekintett személyek felelősségre vonásának a szándéka végig-

vonul a II. világháború történetén. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja kilátásba helyezte a hábo-

rús bűnösök letartóztatását, bíróság elé állításukat és vagyonuk elkobzását, valamint a németbarát szervezetek 
feloszlatását és a közintézmények megtisztítását. Ezekről a kérdésekről már folytak a viták, amikor a fegyver-

szüneti egyezményt aláírták. E dokumentum 14. cikkelye értelmében Magyarország kötelezte magát arra, hogy 
együttműködik a háborús bűnökkel vádolt személyek letartóztatásában, kiszolgáltatásukban és elítélésükben. Az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) evégből fogadta el 1945. január 25-én a 81/1945. ME sz. rendeletet a népbí-
róságok létrehozásáról, melynek egyik pontja szerint az ítéletek végrehajtása esetleges kiadatási kérelmekre való 
tekintettel felfüggeszthető. A rendeletet követően, február 7-én az igazságügy-miniszter egy körlevélben kérte a 
háborús bűnösök és a fasiszta vagy Hitler-barát szervezetek, egyesületek és intézmények listáinak összeállítását. 
A népbíróságok vagy polgári törvényszékek az igazságügy minisztertől függő és közvetlenül az illetékes fel-

lebbviteli bíróság elnökének alárendelt rendkívüli igazságügyi szervek voltak. A budapestiek közvetlenül a Nép-

bíróságok Országos Tanácsának (NOT) elnökétől függtek. A  népbíróságok  tárgyában  kiadott  különböző  ren-

deletek  törvényerőre  emeléséről  az 1945.  szeptember  16-án kihirdetett 1945. évi VII. tc. intézkedett. Kezdet-

ben 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, 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 börtönbüntetések és 
halálbüntetés. Sőt, egyes körökben a felelősségre vonás kérdését szemérmességgel kezelték, vagy afféle polgári 
átnevelésként fogták fel.  
12

  Tulajdonos: MTI Zrt. Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-755715 
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nem kerülnek bűnvádi eljárás alá. A miniszterek el is fogadták a tervezetet, ám a SZEB visz-

szautasította a kihirdetését. Vörös kezdeményezése érintkezett az internálások problémájával 
is, ami állandó feszültséget okozott a belügy- és igazságügy-miniszter között. Sokáig vitatott 
kérdés maradt az igazoló bizottságok és a népbíróságok internálási jogkörének kérdése is. A 
„népi legalitás” óta gyakorolt internálások az újjászervezés után a rendőrség politikai osztá-
lyához tartoztak, s a 760/1939. BM sz. rendelet alapján jártak el. A rendőrség volt a felelős a 
nyomozásokért és a különböző kompromittált elemek (csendőrök,13

 nyilasok,
14

 SS
15

-ek, 

volksbundisták16
 stb.) letartóztatásáért, akiket át kellett adnia a népbíróságoknak. A letartózta-

tottak számára a (6-tól 24 hónapig terjedő) internálás volt az egyik kiszabható büntetés. Gerő 
Ernő azonban azt a javaslatot tette a Budapesti Nemzeti Bizottságnak17

 (BNB), hogy  

                                                           
13

 A Magyar Királyi Csendőrségről a könyv végén adunk egy rövid összefoglalást.  
14

 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! 
15

 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…). 
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. 
16

 A Volksbund (teljes nevén Volksbund der Deutschen in Ungarn, vagyis Magyarországi Németek Népi Szövet-

sége) 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. 
17

 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-
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„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
18

 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 Ágoston19
 igazságügy miniszter 1945. első felében sikertelenül próbálkozott azzal, 

hogy az internálások ügyét a rendőrségtől elvegye, és megtartsa a népi fórumok hatáskörében. 
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

20
 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, do-

                                                                                                                                                                                     

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. 
18

 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. 
19

 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. 
20

 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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hányárusok stb.); fasiszta meggyőződésükről ismert személyek, akik csalárd módon beléptek 
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 újjáépí-
tés érdekei is indokolják. A rendelet felhívta a figyelmet az emberséges bánásmódra, és alá-
húzta, hogy az államrendőrség célkitűzése továbbra is a háborús bűnösök felkutatása marad. 

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. óta tudomására jutott 
tényeket. Aki hamis adatokkal szolgált, vagy tudatosan elhallgatott egy információt, azt köz-

okirat-hamisítás miatt internálással fenyegették.  

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. 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). 
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 Az „ellenségkeresés” kiteljesedése 

Az előzőek igazi kiteljesedését az őrületet, a kommunista párt hatalomra jutása után 
érte el, amikor az üldöztetések, a büntetések tízezrével következtek be akár alappal, akár alap-

talanul. 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, de aztán ezekhez a hihetetlen jóvátételi terhek is hozzácsapódtak, így együtt 
ezek rettenetesek voltak. Nagyszámban elestek az emberek a harctereken, nyomorékok lettek, 

illetve jó sokan hadifogságba estek. Ezekhez járultak a külföldön emigrációban maradók, de 
nem kevesen a Szovjetunióba, „malenkij robot”-ra hurcolt tízezrek is. Nem jártak sokkal job-

ban 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 
szabadulásukat. Nemritkán rájuk, mondvacsinált ötletektől vezérelve nagyon súlyos, akár 
életfogytig tartó, szibériai munkatáborra ítélést mondtak ki! 

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 jövedelem 
25… 30 %-át21

 erre költve. Ezek az eltúlzott elképzelések aztán egyértelműen megkövetelték, 
hogy a „rabszolga” munka ismét létjogosult legyen. Erre szolgáltak az internáló, közmunka 
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 be-

szélve az úgynevezett „kitelepített” embercsoportokról, akik vagyonát, életlehetőségét, eg-

zisztenciáját egyik napról a másikra, mindenféle bírósági tárgyalástól függetlenül elvették. A 
kitelepítetteket az ország számos pontjára, tanyákra, falvakba szállították – főleg mezőgazda-

sági területre – ahol szörnyű lakáskörülmények között (nem ritkán istállók, aklok, tömegszál-

lás…), éhbérét, mezőgazdasági munkára kényszerítették ezeket az embereket. Természetesen 
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 István22

 államvédelmi ezredes 

                                                           
21

 Manapság a NATO által elvárt GDP arányos védelmi kiadás 1,5… 2 %. Látszik, hogy az akkori országunk 
ennek 10… 15-szörösét költötte erre!  
22

 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. 
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(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 
börtönök, a gyűjtő-, szűrő-, internáló-, kitelepítő- és munkatáborok felü-
gyeletét; hazahozzák a Szovjetunióból Garasin Rudolfot, a kipróbált inter-

nacionalista szakembert, a polgárháború idején Cseka
23– parancsnokot, 

1945-től NKGB24– őrnagyot, hogy vezesse az Államvédelmi Hatóság VI. 

Jogi, Börtönügyi és Vizsgálati Főosztályát. 

Ő azt vallja, hogy a rabokat nem etetni, hanem dolgoztatni kell, bevezeti a 

kényszermunkát, azaz az elítéltek tervszerű népgazdasági foglalkoztatását a KÖMI (Közérde-

kű Munkák Igazgatósága) irányításával. Kiteljesedik az 
állambiztonsági börtönök, büntetés-végrehajtási intéze-

tek és táborok zárt hálózata: budapesti gyűjtőfogház, 
Mosonyi utcai tolonc-osztály, Kistarcsa, Recsk, Horto-

bágy, Tiszalök, Kazincbarcika, Bernátkút, Márianosztra, 
Dunabogdány, Megyer, Oroszlány, Inota, stb.  

Az Államvédelmi Hatóság Kollégiumának határozatai 
minden eszközt szentesítenek az osztályellenség felkuta-

tására, testi és lelki megtörésére; a Hatóság vezetői pél-

dás fegyelmi büntetésekkel ösztönzik az állományt az éberség fokozására, a besúgó hálózat 
kiterjesztésére, a politikai munkaverseny (!) vállalások túlteljesítésére... 

                                                                                                                                                                                     

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. 
23

 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-

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. 
24

 Az OGPU az 1917-ben alapított VCSK [„Cseka”, Összoroszországi Rendkívüli Bizottság a Szabotázs és El-

lenforradalom 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. 
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1953. június elsején Garasin Rudolf, az ÁVH illetékes főosztályvezetője jelenti Házi Árpád-

nak, a Minisztertanács elnökhelyettesének, hogy a különböző büntetés-végrehajtási intézetek-

ben 40.734 elítélt, internált, letartóztatott tölti büntetését, közülük a dolgozó rabmunkások 
száma: 28.032. Házi Árpád a jelentést június 12-én megküldi Rákosi Mátyásnak, aki aznap 
utazik Moszkvába.25

 

Gondoljunk csak bele: 1914-ben, amikor Magyarország összlakossága 21 585 829 volt, min-

dössze 12 911 elítélt volt a börtönökben. 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 határoza-

tot 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 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…26

 

 

Az Államvédelmi Hatóság, a  
„munkásosztály ökle" a rákosista  
diktatúra legfontosabb elnyomószerve volt27

 

 

1948 közepétől az Igazságügyi Minisztérium, 

Büntetőjogi Főosztálya keretében működött az „iga-

zságügyi vállalatok”28
 fő felügyeletét ellátó Igazságügyi 

Gazdasági Igazgatóság (IGI), és a Büntetés végrehajtási Osztály. 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 letartóztatottakat. 

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-

                                                           
25

  Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció és Kazincbarcika építése (Magyar Elektronikus Könyvtár). 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. 
26

 Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság 

http://mek.oszk.hu/14900/14978/ 
27

 http://www.origo.hu/tudomany/20180406-a-kadar-rendszer-az-avh-tobb-hirhedt-figurajat-is-szalonkepesse-

varazsolta.html 
28

 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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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 

 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 
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 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 

 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, rádió-elhárítás 

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) 
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 Állambiztonsági Büntető Intézet (Conti utca) 

 Állambiztonsági Büntető Intézet (Mosonyi út) 
 Állambiztonsági Büntető Intézet (Vác) 
 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 PRO29 PRO ÁVO30 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
31

 

 

 

Az ÁVH kazincbarcikai alosztálya32
 

                                                           
29

 Politikai Rendészeti Osztály 
30

 Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya 
31

 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Archontológia.  
https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:10:13744339116149::NO:RP:P10_SZE_ID:116 
32

 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Archontológia.  

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 beme-

szeltek, a foglyok az ablakokat még a nagy nyári hőségben sem nyithatták ki. Az embereket 

összezsúfolták. Olyannyira, hogy a priccsekre nem volt szabad lefeküdni, csak ülni lehetett 
rajtuk, 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 tagol-

ták a kistarcsai, majd későbbiekben a recski, tiszalöki, kazincbarcikai táborokat és a hatóság-

felügyelete 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
33

 1953. június 13-án Rákosinak Moszkvában fel-

rótt adataiból is felmérhetjük: 

                                                                                                                                                                                     

https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:10:13744339116149::NO:RP:P10_SZE_ID:116 
33

 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 

https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:10:13744339116149::NO:RP:P10_SZE_ID:116
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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…”34,
 
35

 

 

 

 

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, köztisztviselők, 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;  

                                                                                                                                                                                     

rendelt Rákosi Mátyást, és kifejezetten a mindenki számára váratlanul odarendelt Nagy Imrét neveztette ki mi-

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. 
34

 Radics Géza: 1956 és előzményei (www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - 
Una Eademque Libertas) 
35

 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.);  

 szovjetellenesség, 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, szo-

ciáldemokrata megalkuvás stb.; 
 közösségellenes magatartás: a kollektív magatartási szabályok felrúgása, indivi-

dualista, egoista életvitel, a közösségi rendezvények és szervezett megmozdulások 
elhanyagolása, figyelmen kívül hagyása  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 Rádió36
 és az 

Amerika Hangja
37

 hallgatása stb.);38
 

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 

                                                           
36

 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…   
37

 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. 
38

 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
39

 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 szűz-

földek feltörése, holott ez nem volt más, mint igen durva beavatkozás a Balaton vidékének 
ökológiai rendszerébe. Itt például szerveződött egy ilyen börtöngazdaság... A mezőgazdaság-

ban ilyen félbörtöngazdaságok voltak. Hortobágyon is a kitelepítettek, főleg a délvidékről 
kitelepítettek számára… 

– Hozzávetőlegesen hány embert érinthetett az internálás Magyarországon? 

– Az internálótáborokban és börtönökben összesen - most még ötvenben tartunk - körülbelül 
80-100 ezren voltak, de itt különbséget kell tennünk aközött, hogy egy időben hányán voltak 
börtönben, internálótáborokban és hogy hányán mentek keresztül börtönökön, illetve interná-
lótáborokon az ötvenes évek elején... 

– Ön ebben az időben magas szintű pártfunkciót töltött be. Koncepciós perek voltak... baráta-

inak 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 

                                                           
39

 Garasin Rudolf (Csáktornya, 1895. március 27. - Budapest, 1969. augusztus 15.) A könyv végén életéről hosz-

szabban is megemlékezünk. 
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a földművelésügyi per közvetlenül, viszont igen közvetlenül érint a Magyar Közösségi per, az 

olyan internálások, amelyek általam ismert személyeket, részben jó barátokat érintettek. Ilyen 
Jónás Pál,40

 Zimányi Tibor,
41

 ilyen Varga József42
 és természetesen Faludy43

 internálása, 
akinek a Villon-fordításai talán a legszebb irodalmi emlékeimet idézik. 

Negyvennyolc végén, a párttisztogatás idején én már a hatalom csúcsán voltam. Ez az éber-

ségi kampány nagyon sok embert érintett. Ez vezetett el lényegében a párttagok elleni koncep-

ciós perekhez. Én is végiggondoltam, hogy egy ügyész milyen alapon indíthatna ellenem kon-

cepciós pert. Látszólag a külvilág előtt úgy szerepeltem, mint egy magabiztos, fiatal titán, aki 
                                                           

40
 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. 
41

 Zimányi Tibor. Törökszentmiklóson született. 1940-től a József Nádor Műszaki és Gazdasági Tudományegye-

tem 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. 
42

 Három Varga József is szerel a recski listában. http://recskiszovetseg.hu/about_n_v.html 
43

 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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huszonnyolc-huszonkilenc éves korában már miniszter, a Politikai Bizottság tagja, és közben 
féltem attól, hogy letartóztatnak. Féltettem a családomat. Akkor már négy gyerekem volt... 
Tudtam, mi a sorsa a Rajk családnak, mi a sorsa a Kádár családnak és az olyan szociálde-

mokrata barátaimnak, mint Schiffer Pál volt. Ez a kettősség jellemezte akkor az én életemet. 

Ötvenegy-ötvenkettőről beszélek elsősorban, de negyvenkilenctől kezdődött már ez a kettős-

ség… 

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. Mindenki tudja, 
a rabmunkának ugyanúgy kevés az értéke, mint a rabszolgamunkának, így a KÖMI által vé-
geztetett munkák csak látszólagosan hoztak létre új értéket…”44

 

  

A KÖMI táborok rendszere 

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, Sátoraljaújhely, Kalocsa, Sze-

ged, 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 munkahelyeken 
a helyzetüket a velük kapcsolatban álló munkavezetők, munkások politikai beállítottsága, „el-

                                                           
44

 Hegedűs András volt kommunista politikus, miniszterelnök, később szociológus 
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kötelezettsége”, vagy ezek embersége határozta meg. Egy azonban bizonyos mind az életkö-
rülményeik, 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 mun-

káknál nagyon sok áldozattal járt! 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, bár 
ezek a dolgok nem voltak kockázatmentesek. A segítő, ha lebukott egy kettőre a táborban ta-

lálhatta magát! 

A hazai szénbányák közül elítélteket dolgoztattak az előbb említett helyeken kívül még a  

 Várpalotai Cseri aknán (kb. 900-1100 elítélt),  

 Oroszlányban, a XVIII. aknában (kb. 1000 elítélt).  

 Csolnokon a IX. a XII. és a XIV. aknában (kb. 800-900 elítélt),  

 Tatabányán a XIV. aknában (kb. 1000 elítélt),  

ezen kívül még nagyjából 10 000 elítélt dolgozott a 

 

 pécsi,  

 komlói,  

 dorogi,  

 ajkai,  

 borsodi és ózdvidéki,  

 kisterenyei,   

 nagybátonyi,  
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bányákban.  

 

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. 12-14 000 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, alig, 

de az azért kiderül: az egyes egységek két- vagy három számjegyű kódot kaptak. Ebben kellett 

legyen 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 bányá-
ban (ott 1 200-an működtek), Tiszapalkonyán, Edelényben, Kazincbarcikán, Sztálinvárosban, 
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Tatabányán, Kalocsán – varróüzem volt itt is – s nyilván még sok helyütt, különben aligha 
jönne ki a fentebb idézett, majd 30 000-es létszám. 

1953. július 25-én és 26-án a Nagy Imre által kiadott általános amnesztia és az internáló tá-
borok feloszlatásáról szóló rendeletkor, voltak olyanok – sőt a többségük mind ilyen volt – 

akik ennek az eredetileg „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 kitelepíté-
sek, kitiltások feloldásáról, a táborok feloszlatásáról október 31-i határidővel. 

Július 31-én a szabadító bizottságok megjelennek a táborokban, büntetés – végrehajtási in-

tézményekben. Máris szembesülnek azzal, hogy hiányos a fogva tartottak és elhunytak név-

jegyzéke, egészségi állapotuk dokumentálása, letétjeik (érték - és tárgyletét), csomagjaik, ru-

házatuk, használati eszközeik nyilvántartása. 

Az augusztusi amnesztia kihirdetése után novemberben Gerő Ernő belügyminiszter és Czakó 
Kálmán legfőbb ügyész közös jelentést tesz a Minisztertanácsnak „A közkegyelem gyakorlásá-
ról szóló törvényerejű rendelet és a rendőrhatósági őrizet alá helyezés intézményének meg-

szüntetéséről, valamint a kitiltások feloldásáról szóló minisztertanácsi határozat végrehajtá-
sáról." 

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 
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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 
tiszalöki táborban, őrizetben lévő külföldi állampolgárok közül 940 személy átadása szintén 
folyamatban van."  

Az igazi gondok azonban akkor kezdődnek, amikor kimutatásokat kell készíteni az elhunytak-

ról, azok anyakönyvezéséről, temetési helyéről és módjáról…”45
 

 

 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

46
 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 vállalatként mű-
ködött. A büntetés-végrehajtás a Belügyminisztériumnak is egyik főosztályát alkotta, elnevezé-
se azonban Büntetés-végrehajtási Parancsnokság (BV Parancsnokság) lett. 

– A KÖMI-nél politikai foglyok dolgoztak? 

– Döntő többségében köztörvényes elítélteket foglalkoztatott a KÖMI,47
 volt azonban egy-két 

munkahely, ahol politikai elítéltek dolgoztak, többségükben olyanok, akiket még a felszabadu-

lás előtt elkövetett bűncselekményekért ítéltek el a népbíróságok. Ezek egyébként ugyanolyan 
kedvezményekben részesültek, mint a köztörvényesek, tehát levelezhettek, látogatót fogadhat-

tak, csomagot kaphattak és természetesen a munkájukért munkabért is kaptak. Szeretném 
nyomatékosan hangsúlyozni, mert ebben a kérdésben sok a félreértés, hogy a BV Parancsnok-

ság munkahelyein kizárólag bíróság által elítélt személyek dolgoztak, ezek a munkahelyek 

tehát nem tévesztendők össze az ÁVH táboraival. 

– Milyen típusú rabmunkahelyek álltak a BV Parancsnokság felügyelete alatt? 

                                                           
45

 Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság 

http://mek.oszk.hu/14900/14978/ 
46

 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. 
47

 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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– Különbözők. Bányák, mint például Szuhakálló, Ormosbánya, Farkaslyuk, Csolnok, Tatabá-
nya XIV., Komló, Várpalota. Mezőgazdasági munkahelyek, mint Baracska, Bernátkút, Mező-
hegyes, Pálhalma, építkezések, mint például Miskolc Egyetemváros, Hejőcsaba Cementgyár, 

Sajóbábony, Inota, Kalocsa; de dolgoztak elítéltek üzemekben is, például Diósgyőrben, Buda-

pesten az Andor utcai épületgyárban, a Drasche Téglagyárban és egyéb helyeken… 

– 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 követően a Pestvidéki Törvény-

széki 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 Gyűjtő-
fogházat vette át az ÁVH, és ezekben az intézményekben saját rendszerét vezette be, oda to-

vább az Igazságügynek belépése és beleszólása nem volt. 

– Abban az időben, amikor az ÁVH táboraiban, börtöneiben törvénytelenségek történtek, mi-

lyen állapotok uralkodtak az Igazságügy-minisztérium börtöneiben? 

– Bármilyen hihetetlen is, de az Igazságügy-minisztérium, illetve később a Belügyminisztéri-

um 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 fegyel-

mileg 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 bör-

tönökbe, 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 Kazinc-

barcika 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 elfogadhatatlan 
volt…”48

 

 

                                                           
48

 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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„…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, 
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. számú 
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 ismertük, 

másrészt nem hiszem, hogy bárhol megjelentek volna ezek a viszonylag kis számok, ami a fog-

lalkoztatást jellemezte. Az elv az volt, hogy az elítéltek közül lehetőleg mindenkit úgy próbál-

junk beosztani, hogy a szakmájához közel eső területen dolgozzék. Akkor én ezt úgy tekintet-

tem, és azt hiszem, hogy ez a megítélés talán még most is megáll, hogy ez nagymértékben se-

gített 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 végrehaj-

tásban 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 dolgoztak, 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 bárhol vol-

tak elítéltek, mindenütt a büntetés-végrehajtás volt az, amely felelős volt biztonságért, őrize-

tért, munkáért, fegyelemért, bármiért. Amire egy példát tudok mondani konkrétan: Tiszapal-

konyán, amit említettem, mint munkahelyet, ott nem elítéltek voltak. A Szovjetunióból ideszál-

lított volt hadifoglyok, akiknek legnagyobb része eljárásra várt még, bírósági eljárásra. Most 
ott egy ízben volt egy nyugtalanság, majdnem lázadás, amikor én lementem oda, mert a bün-

tetés-végrehajtási parancsnok, Garasin, és annak karhatalmi helyettese nem voltak elérhetők. 

Akkor az Államvédelmi Hatóság képviselői ott azt mondták, hogy kerítésen belül csak én be-

széljek az elítéltekkel, ők a kerítésen kívül a biztonságról gondoskodnak, de kerítésen belül, a 
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barakkokban és így tovább, ez a mi területünk, mármint a büntetés-végrehajtásé. Tehát 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 Államvédel-

mi Hatóság számított. A büntetés-végrehajtás helyzete ehhez képest, azt lehet mondani, alá-
rendelt volt, nem az Államvédelmi Hatóság alá rendelt, hanem, azt mondhatnám, rangsoro-

lásban. 

– 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 elítéltek. A 
büntetés-végrehajtásnak egy bírósági ítélet végrehajtása volt csak a feladata. Na, mostan, 

ettől még a személyi kapcsolatok helyenként jók lehettek, de kétségtelen, hogy aki például át-

került az Államvédelmi Hatóságtól a büntetés-végrehajtáshoz, azt ez többé-kevésbé egy deg-

radálásnak 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 Hatóság… 

– 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 termelőtevékenység 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, különö-
sen 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 talál-

ták, 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 kő-
bányákban fordulhatott elő, nem tudom megmondani, hogy milyen számban, milyen arány-

ban…”49
  

 

„…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 

                                                           
49

 Dr. Virág Miklós volt büntetésvégrehajtási alezredes. Jogi egyetemet végzett. 1945-től dolgozott a pártközpont 
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 Pa-

rancsnokság 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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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 ötéves terv 
végrehajtása érdekében olcsó munkaerőt is jelentett az államnak. Az internáltak zöme - politi-

kailag abszolút ártatlanul - e koncepciók jegyében került a táborokba. 

A változás 1950 elején következett be, párhuzamosan a BM ÁVH új státuszának kialakulásá-
val. Ekkor jött létre immáron a Belügyminisztérium felügyelete alól kivont teljesen önálló Ál-

lamvédelmi Hatóság. Az ÁVH nemcsak szervezeti önállóságot kapott, hanem „ajándékba” 
néhány börtönt és néhány tábort, például Recsket is. Vagyis: egyrészt létrejöttek a speciális 

munkatáborok, s a már internáltakat egy-egy nagyberuházás építésére vitték, másrészt 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 például 
Recsk.”50

 

 

A harmadik tábortípusról majd a Kazincbarcika környéki bányászattal kapcsolatos 

„munkaszolgálatos” katonák dolgainak leírásánál emlékezünk meg. 

 

A kazincbarcikai rabtábor 

„Ne csak őrizd, hanem gyűlöld is!” Farkas Mihálynak tulajdonított jelmondat, az 

őröknek címezték és így is gondolták sokan… 

 

Farkas Mihály hadseregtábornok51
 

 

A hadifoglyok kérdését és az internáltakat is az előző fejezetben 
már érintettük, itt inkább már csak a táboraikkal és munkájukkal foglalko-

zunk. Mindet részletesen nem tekintjük át, csak azt, amelyek a mi té-
mánkhoz 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 
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 M. Kiss Sándor történész 
51

 Farkas Mihály (Lőwy Hermann) hadseregtábornok (1904-1965). Honvédelmi miniszter: 1948. 09. 09-1953. 

07. 02  Az 1920-as évektől Kassán és Prágában kommunista pártmunkás. Részt vett a spanyol polgárháborúban, 
majd a SZU-ba került. A II. világháború alatt propagandamunkát fejtett ki. 1944 végén visszatért Magyarország-

ra. 1945. májustól tagja volt a MDP KV-nek, a PB-nak és titkárságának. 1945-ben belügyi államtitkár lett. 1946-

ban főtitkár-helyettessé választották, a párt Szervező Bizottságát vezette.1951 júniustól a Magyar Néphadsereg 
létszáma 200.000 fő.  A személyi kultusz idején elkövetett törvénysértő cselekedetek egyik irányítója. Ezért 
1956-ban kizárták a pártból, majd elítélték. 1961-ben szabadult 
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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 erőmű, 
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.52
 

Kazincbarcikára 1951 tavaszától 1953. szeptember 13-ig, főleg volt szovjet hadifoglyok, 

csendőrök, külföldiek (németek, románok, szlovákok…), kerültek, legnagyobb létszámuk hoz-

závetőlegesen, 2000 fő volt. 

A tiszalöki táborról is írnunk kell, mert majd a kapcsolat a kazincbarcikaival egyértelmű lesz. 

Tiszalökön körülbelül 1200 volt hadifoglyot 1951. február 14-én Tiszalökre szállítottak. Ekkor 

nyílt meg ugyanis a vízi erőmű építésére felállított munkatábor. A visszaemlékezések szerint a 

Mosonyi utcából még 1951. március 30-án is érkezett mintegy 300 fős csoport hozzájuk. 

Ezek az emberek zömében a Magyarországról kitelepített svábok hozzátartozói, illetve az SS-

ben, a csendőrségnél, a testőrségnél, vagy a Hunyadi páncélosoknál53
 szolgált magyarok vol-

tak. A tiszalöki tábornak egy hadifoglyokból álló vezetése is volt. Az első hadifogoly-

                                                           
52

 Ezt később megszüntették, mert a munka befejeződött és a rabokat – minden előzetes ígérgetés ellenére – 

Kazincbarcikára vitték át. 
53

 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 

http://epa.oszk.hu/00000/00018/00080/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1996_01_152-227.pdf
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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
54

-ban élő családtagja-

ikhoz kívántak menni. Majd 1953 augusztusában, napi 20-30 fős csoportokban hazaengedték 
a Magyarországon maradókat. Ezek után körülbelül csak az az ezer ember maradt a táborban, 
akik az NSZK

55
-ba akartak távozni. Ők is reménykedtek a gyors hazatérésben, de még szep-

temberben 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. 56
 

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 
Markó utcai börtönbe Budapestre, Kecskemétre, Balassagyarmatra és az oroszlányi szénbá-
nyába. Ezen emberek későbbi sorsát nem ismerjük, bár Dr. Sztáray Zoltán emlékszik ezekre a 
tisztekre.  

Néhány összesítő adat ezekről a táborokról.57
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 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! 
55

 Német Szövetségi Köztársaság. Nyugat – Németország, azaz amerikai, brit, francia megszállási zóna. Ide is 
érkeztek kitelepített családok. 
56

 Görbedi Miklós: 1020 nap az őrtornyok árnyékában. A tiszalöki hadifogolytábor története. (Tiszalök), 1989. 

(1990.) 
57

 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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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 mintegy 36 %-át, az őrök 30 %-át 
foglalkoztatták! 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 – internálótáborról 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. 

 

„… 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 kazincbar-

cikai „szocialista város”- építés fedésébe rejtett leányvállalata – volt a szomszédos Sajóbá-
bony mögötti hegy gyomrába vájt, és titokban kiépíteni próbált hadivegyészeti üzem…”58

 

 

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. 
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 A kommunista uralom történetének legsötétebb lapjai  
http://barankovics.hu/cikk/a-kommunista-uralom-tortenetenek-legsotetebb-lapjai 

http://barankovics.hu/cikk/a-kommunista-uralom-tortenetenek-legsotetebb-lapjai
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A „borsodi kooperáció” építkezéseihez a szükséges anyagokat a MÁV szállította a helyszínre. 
Édesapámtól59

 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

60
 – a BVK építésén, de a Béke-

városban is. A hírvivés ezekben az időkben nem volt veszélytelen, mert a vonatok ki- és be-

rakodását 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…”61

 

 

„…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-

lyok, akik nem voltak megbízhatóak, meg Tiszalökön is. De Recsk politikai tábor volt valójá-
ban. Hát aztán végre mégiscsak engem nyomtak ide…”62

 

 

„…– A recski büntető munkatáborról tudna valamit mondani? 

– A recski tábor sohasem tartozott az Igazságügy-minisztérium vagy a Belügyminisztérium 

felügyelete alá, nem büntetés-végrehajtási munkahely, hanem internálótábor volt és az Állam-

védelmi Hatóság felügyelete alá tartozott. Ilyen ÁVH-s tábor volt még tudomásom szerint 
Kazincbarcikán, Kistarcsán és Tiszalökön is. 

– Mit tudhatott egy igazságügyis szakember az ÁVH táborairól? 

– Tulajdonképpen semmit. Mi ezeknek a táboroknak a tájékára sem mehettünk, semmiféle 
hatáskörünk nem volt ott, hivatalosan azt sem tudtuk, hogy egyáltalán léteznek, ha hébe-hóba 

                                                           
59

 id. Rónaföldi Zoltán akkor a  MÁV bánrévei, majd a diósgyőr-vasgyári fűtőházának vontatási tisztje.  Később 
1954-től a bánrévei fűtőházat vezette, 1962-től a kazincbarcikait, utána rövidesen a berentei MÁV vontatási 
főnökség vezetője.  
60

 Volt katonák, csendőrök… 
61

 Fórián István a „Borzas”, az ÁVH főhadnagya, az operatív csoport vezetője Recsken, később nyugdíjas gép-

kezelő. 
62

 Kovács János az ÁVH alhadnagya, politikai tiszt, később erdei munkás. 
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valaki onnan valamilyen különös szerencse folytán igazságügyi börtönbe került, az rendsze-

rint mélyen hallgatott…”63
 

 

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 ostromának64
 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 hazaérkezésükkor a fogolytáborból a kazincbarci-

kai, vagy a tiszalöki építkezésekre kerültek.65
 

 

„… 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 Gyula66
 ezredes parancsnoksága alatt 3.000 csendőr és 

160 tiszt veszett oda
67

 Budapest védelmében… 

Oda tartozott még az elfoglalt területek őrseiről, valamint az ungvári és nagyváradi tanzász-

lóaljak megmaradt csendőreiből szervezett két karhatalmi zászlóalj is. Ezek az alakulatok 

azonban hiányos fegyverzetük és csökkentett létszámuk következtében nem képviselték az el-

nevezésükkel arányban álló katonai erőt… 

A harcok Budapestért szünet nélkül folytak.. .A gyűrűbe zárt védők napról napra súlyosabb 
lőszer-, élelem- és gyógyszerhiánnyal küzdöttek. A lőszerhiány először a nehéz fegyvereknél 

                                                           
63

 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. 
64

 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. 
65

 Sőregi Zoltán: Adalékok a Budapest ostromában harcoló csendőralakulatok történetéhez  

http://www.csendor.com/konyvtar/irasok/magyar/Budapest%20ostrom%E1ban%20-%20S%F6regi%20Z.pdf 
66

 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-

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 
67

 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! 

http://www.csendor.com/konyvtar/irasok/magyar/Budapest%20ostrom%E1ban%20-%20S%F6regi%20Z.pdf
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következett be, majd fokozatosan a könnyű fegyvereknél is lőszerhiány kezdett fellépni. A né-
met rohamlövegek január hónapban már lőszer nélkül a kapualjakban tétlenül meresztették 

torkukat az utca felé. A védők már csak könnyű fegyverekkel harcoltak a harckocsikkal, tüzér-

séggel jól felszerelt és légitámadással segített támadók ellen. Az a kevés utánpótlás, amit a 

Dunántúlról ejtőernyővel próbáltak a védők részére bejuttatni, túl kevésnek bizonyult, egy 

részében a szovjet csapatok birtokába került… 

az elfoglalt házak óvóhelyein esténként megjelent két-három szovjet katona és minden tizeny-

nyolc-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…”68
 

 

 Nos, kezdődjenek az emlékezések, most már Kazincbarcikára!69
 

 

„… 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.  

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: 
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 Dr. Rektor Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története 
69

 A helyszínek azonosításához Kismarton Zsolt úr írásait fogom, legnagyobb részt, használni, amelyek Kazinc-

barcika várostörténetével foglalkoznak. (Barcikai Históriás) A könyvem első kiadása után megkeresett és bizo-

nyos pontosításokra hívta fel a figyelmemet. Ezek ebbe a változatba már belekerültek. 
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„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…”70
 

 

„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” épületei71
 

 

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.72
 

 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-
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 Radics Géza: 1956 és előzményei (www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - 
Una Eademque Libertas) 
71

 Kismarton Zsolt: Kazincbarcika története röviden – egy kicsit másképp – Kiegészítés a 3. részhez: A Békevá-
ros.  
72

 A városban az első megépített épület – akkori jelzése szerint – a „C” volt. (Ez ma az Egressy úton van és az 
előző oldali vázlaton látható.) Ez 1951-ben készült el. A felépített „C” épületet azonnal körülkerítették és mun-

katáboros rabok kerültek ide. Egyes korabeli emlékezők a majdani „A” és „B” épületet is rabtáborként említik. 
Kismarton Zsolt szerint az „A” „B” épületek létrehozásánál, építésénél már a rabok is dolgoztak, de nem szolgált 
„rabépületenek”! A rabok építkezési munkái miatt gondolják egyesek, hogy ez is a rabtábor része lett volna? 
1953 végéig tehát ilyen célra használták a „C” épületet. Ezért is lehet az, hogy a „C” épületnél néhány helyen az 
1955-ös építési időpont szerepel. Ennek – sajnos – egyszerű magyarázata van. A rabtábor (volt hadifoglyok 
főleg) felszámolása után alakították csak ki benne a lakásokat, 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 idézett emlékező (Tamáska Endre Zoltán és Dr. Rektor 
Béla) viszont 1951 októberében már négy körbekerített épületről ír! Ezzel kapcsolatosan Kismarton Zsolt úgy 
gondolja, hogy az idézett „négy körülkerített épület” nem a városban volt, hanem a vegyiművek melletti „ké-
szenléti” lakótelep házait jelöli. Itt éltek azok a rabok, akik a vegyiművek építkezésénél dolgoztak.  
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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 Béla73

 

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

74
 ezredest, Budur Károly75

 és Láncz László76
 századost, akit később ki is vé-

geztek. Ott szenvedett még Fery Pál77
 és Fráter János78

 főhadnagy, Üveges Sándor79
 g.

80
 fő-

hadnagy, Tatár András81
 g. hadnagy, Tóth Aurél82

 és Tereskey József83
 zászlós is. Jómagam 

165 napig sínylődtem abban a börtönben. Az idősebbek közül a táborban halt meg Hartay 

Rezső84
 alezredes és Vukováry Kálmán85

 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-

                                                           
73

  Kiszely: ÁVH egy terrorszervezet története című könyv névsorában szerepel, Szűcs Béla, hadnagyként. 
74

 Zalasdy Ferenc cs[end]ő[r]. ezredes 1899.03.05./Tényleges szolgálat: 1917.08.17.  
75

 Budur Károly cső. százados 1914.05.12. /1940.07.01. hivatásos állományba vétel kezdete. 
76

 Láncz László cső. százados 1909.01.06./Tényl..szolg  1932.08.20. 
77

 Fery Pál cső. százados 1920.05.02./ Tényl..szolg  1941.08.20. 
78

 Fráter János cső. főhadnagy 1919.08.31./ Tényl..szolg  1940.07.01 
79

 Üveges Sándor cső. g[azdászati].  főhadnagy ?/1942.03.15. 
80

 Gazdászati→ a csendőrség szervezetében képzett gazdászati tisztek szolgáltak, akik az ellátást, pénzügyeket, 
stb. intézték. 
81

 Tatár András cső. g. hadnagy ?/? 
82

 Tóth Aurél cső. cső. zászlós ?/? 
83

 Tereskey József cső. zászlós ?/? 
84

 Hartay Rezső cső. alezredes 1899.05.26./ Tényl..szolg  1916.08.18. 
85

 Vukováry Kálmán cső. g. alezredes 1892.02.18./ Tényl..szolg  1913.11.04. 
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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 Pethő86

 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 Sándor87

 és Barabás József88
 ezredesek. Dr. vitéz 

Gereőffy Géza,
89

 Lovas Nagy István90
 és Thassy-Plávensky Ferenc91

 alezredesek. Dr. nemes 

Kacskovics Balázs,
92

 Csikós Jenő,
93

 Kovási Bretán Sándor,
94

 dr. vitéz Kovách Jenő,
95

 nemes 

Simon László,
96

 dr. Csethe Miklós,
97

 Klim László,98
 Dávid Sándor,99

 dr. Nagy Attila,
100

 

Igmándi Simon Jenő,101
 dr. Polgár Barna102

 és dr. Bogya András103
 századosok. A később 

kivégzett Félegyházy-Medgyesy Ágoston,104
 Bugarin Horváth Pál,105

 dr. Lányi Zoltán,106
 Lám 

Béla,
107

 dr. Veres Andor,
108

 Tassi Becz Ádám,109
 vitéz Kásás László,110

 Zajka Gyula,
111

 

Mészey Géza,112
 vitéz Komporday Pál113

 és Vámosi József114
 főhadnagyok. 

                                                           
86

 Pető László áv. alezredes Kiszely Gábor: ÁVH Egy terrorszervezet története. 
87

 Kricsfalussy-Hrabár Sándor cső. ezredes 1894.04.01./Tényl.szolg. 1915.03.15. 
88

 Barabás József cső. ezredes 1899.06.11./Tényl.szolg. 1916.08.18. 
89

 Dr. vitéz Gereőffy Géza cső. alezredes 1895.12.01./Tényl.szolg. 1916.10.01. 
90

 Lovas Nagy István cső. alezredes 1891.09.30./Tényl.szolg.1912.11.01. 
91

 Thassy-Plávensky Ferenc cső. alezredes 1896.11.07./Tényl.szolg.1918.11.01. 
92

 Dr. nemes Kacskovics Balázs cső. százados1915.07.30./Tényl.szolg.1940.07.01.. hivatásos állományba vétel 
kezdete. 
93

 Csikós Jenő cső. százados 1915.02.12/ Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezdete. 
94

 Kovási Bretán Sándor cső. százados 1915.05.09./Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezde-

te. 
95

 dr. vitéz Kovách Jenő cső. százados ?/? 
96

 nemes Simon László cső. százados 1912.06.16./Tényl.szolg. 1939.01.01.. hivatásos állományba vétel kezdete 
97

 dr. Csethe Miklós cső. százados 1910.11.26/ Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
98

 Klim László cső. százados 1914.08.30./Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
99

 Dávid Sándor cső. százados 1913.06.30./Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
100

 dr. Nagy Attila cső. százados 1913.09.24./Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezdete 
101

 Igmándi Simon Jenő cső. százados 1909.02.26./Tényl.szolg.1931.08.20. 
102

 dr. Polgár Barna cső. százados 1913.10.01. Tényl.szolg. 1939.05.01.. hivatásos állományba vétel kezdete / 
103

 dr. Bogya András cső. százados 1913.07.26./Tényl.szolg. 1940.07.01.. hivatásos állományba vétel kezdete 
104

 Félegyházy-Medgyesy Ágoston cső. főhadnagy ?/? 
105

 Bugarin Horváth Pál cső. főhadnagy 1919.09.17./Tényl.szolg.1941.08.20. 
106

 dr. Lányi Zoltán cső. főhadnagy 1914.12.25./Tényl.szolg.1943.08.20 
107

 Lám Béla cső. főhadnagy 1918.04.16./Tényl.szolg.1939.08.20. 
108

 dr. Veres Andor cső. főhadnagy ?/? 
109Tassi Becz Ádám cső. főhadnagy 1920.05.19./Tényl.szolg.1941.08.20. 
110

 vitéz Kásás László  cső. főhadnagy 1920.06.09./Tényl.szolg.1942.06.18. 
111

 Zajka Gyula cső. főhadnagy 1919.06.20./Tényl.szolg.1941.08.20. 
112

 vitéz Komporday Pál cső. főhadnagy 1920.08.20./Tényl.szolg.1942.06.18. 
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Bánházy Tibor115
 g. főhadnagy. Kéry Kálmán,116

 Herendy Ödön,117
 vitéz Komondi Zoltán118

 

és Tárkányi László119
 hadnagyok. 

Bálványosi Árpád
120

 és Páhoki János121
 g. hadnagyok, vitéz Széki István122

 zászlós és dr. 
Szamosujvári Novák Dániel123

 hadapród csendőr őrmester. 

A kazincbarcikai kőbányában tiszti bajtársaikkal együtt szenvedtek a tiszthelyettesek és csen-

dőrök is, akiknek száma sokszorosan felülmúlta a fentebb említettekét.124,125 

 

„… Kazincbarcika. 1951 tavaszától 1953 októberéig főleg volt szovjet hadifoglyok, 

csendőrök, külföldiek kerültek ide, legnagyobb létszámuk 1200 fő126
 volt…  

Jómagam 1956 nyarán 17 éves koromban kaposvári gimnazistaként egy ifjúsági rohambri-

gádban építettem Kazincbarcikát, aminek a kettes sorszámot kellett volna kapnia szocialista 

városaink sorában Sztálinváros után. Kegyetlen munka volt. Azokat a nyomorbarakkokat 
kényszerültünk csákánnyal szétverni, amelyben a várost megalapozó rabok, politikai foglyok 
laktak. Megpiszkosodtunk és megtetvesedtünk, naponta háromszor sorba álltunk valami ehe-

tetlen kosztért, s végül még nekünk kellett egykét-forintot befizetni a pénztárba, oly keveset 
kerestünk…”127

 

                                                                                                                                                                                     
113

 Mészey Géza cső. főhadnagy 1921.03.23./Tényl.szolg.1941.08.20. 
114

 Vámosi József cső. főhadnagy 1915.11.24./Tényl.szolg. 1942.06.18.. hivatásos állományba vétel kezdete 
115

 Bánházy Tibor cső. g. főhadnagy 1914.04.22./Tényl.szolg.1937.06.01. 
116Kéry Kálmán cső. hadnagy ?/? 
117Herendy Ödön cső. hadnagy ?/? 
118vitéz Komondi Zoltán cső. hadnagy ?/? 
119

 Tárkányi László cső. hadnagy 1921.05.05./Tényl.szolg.1943.08.20 
120

 Bálványosi Árpád cső. g. hadnagy 1912.10.15./Tényl.szolg.1940.10.01. 
121

 Páhoki János cs. g. hadnagy ?/? 
122

 vitéz Széki István cső. zászlós ?/? 
123

 dr. Szamosujvári Novák Dániel cső. hadapród őrmester ?/? 
124

 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.   
125

 Dr. Rektor Béla egyetemi tanár: A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG OKNYOMOZÓ TÖRTÉNETE  
126

 Más emlékezők szerint 2000 fő körül volt a legnagyobb létszám. 
127

 Szigorúan bizalmas kiadványok 1956. április 18. szerda 
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A tiszalöki sortűz 

1953. október 4.128
 

 

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 táborról 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, külföldi-

eket, 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 tulajdonképpen 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 áll-
tak az illetékes budapesti diplomáciai képviseletekkel folytatott tárgyalások, a katonai attasék 
már névsort is kaptak arról, hogy milyen állampolgáraik fognak szabadulni és mikor. A fog-

lyokat 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 vezetett, 

amelynek során rövid időre még a parancs-

nokot is fogságba ejtették s csupán néhány 
jóindulatú fogolynak sikerült őt társai kezé-
ből kimentenie. 

 

ÁVH őrszemélyzet, Recsk129
 

 

A zendülésnek nem akart vége szakadni, sőt 
egyre veszélyesebb méreteket öltött annyira, 

hogy a foglyok átlépték azt a biztonsági vo-

nalat, 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 

                                                           
128

 Ringhoffer József vízfestménye 
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halott is volt, külföldiek. Ebből természetesen 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 ezeket és ezeket az embereket nem tudják átadni, mert meg-

haltak. Az ügyet csak óriási diplomáciai 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 Magyarország-

ra. A jugoszlávok leginkább jugoszláviai magyarok voltak, akiket hadifogolytáborokból adtak 
át nekünk, innen viszont a két ország között fönnálló rossz viszony miatt nem engedték tovább 
őket…”130

 

 

„… Az emberek egy részét 1951. október elején a Toloncházból Kazincbarcikára szál-

lították a Borsodi Vegyikombinát építkezésének segítésére. Ezekhez még körülbelül négy-

ötszáz fő érkezett 1951. október 6-án a kecskeméti orosz laktanya
131

 építéséről. Az itteni mun-

katábor 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. 

 

ÁVH belső őrség132
 

 

Néhány embert innen 1953 nyarán átszállítot-

tak Tiszalökre. A Kazincbarcikán maradtak 

1953 őszén szabadultak, szeptember 13-án az 
utolsó hadifogoly is távozott a táborból. Elen-

gedésük előtt körülbelül negyven-ötven főt 
rendőri felügyelet alá helyeztek és megtiltot-

ták, hogy bármely „szocialista város"-ban, vagy Budapesten állandó lakosként letelepedje-

                                                           
130

 Dr. Felvinczi Tamás 
131

 Budapestről, a Mosonyi utcai ÁVH-s laktanyából 1951. június 2-án körülbelül négy-ötszáz hadifoglyot Kecs-

kemétre vittek. Estére érkeztek a városba, ahol géppuskás ÁVH-sok kísérték őket a Korhán-közbe. Barakkokban, 

szalmazsákokkal ellátott emeletes fapriccseken kaptak elhelyezést. Laktanyát és lőszerraktárat építettek a szovjet 
katonák részére. Konyhájuk nem volt, ezért az ételt a szomszédos táborból kapták, ahol szovjet repülőtér készült. 
Mivel 1951. szeptember végére befejezték a laktanyák és lőszerraktárak építését, október 6-án Kazincbarcikára 

irányították őket. 
132
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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. 

A Kazincbarcikán elhunytak közül csak az alábbi emberek nevét ismerjük: 

1. Dávid Mihály, a 3. számú szerelvénnyel, 1950. dec. 3-án érkezett Nyíregyháza - 

Sóstógyógyfürdőre, 

2. Galassy Gyula, a 3. számú szerelvénnyel, 1950. dec. 3-án érkezett Nyíregyháza -

Sóstógyógyfürdőre, 

3. Hartay Rezső,
133

 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,134
 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,
135

 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-

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…”136
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 Csendőr alezredes, 1899.05.26./1916.08.18. 
134

 Csendőr százados (ld előbb!). 
135

 Csendőr g. alezredes. (ld. korábban!) 
136

 László Géza: A Nyíregyháza - Sóstógyőgyfürdői hadifogoly gyűjtőállomás története 1950.  
Görbedi Miklós: Szögesdrótok mögött a Sajó völgyében. Szovjet hadifogságból a barcikai kényszermunkatábor-

ba, 1951-okt. 6-tól 1953. szept. 16-ig. (Eger), (1992).  
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ÁVH rabtábor137
  

 

„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 egy-

szerű, 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 toloncházba. 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, felsőszékszói138

 szőlők közötti lágerbe. Vékony falú, eternit tetejű 
barakkokban szállásoltak el, emeletes priccseken. 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 
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-
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 http://munkataborok.hu/recsk/7 
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 Helyesen Felsőszéktó, amely Kecskemét egyik városrésze. 

http://munkataborok.hu/recsk/7
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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.”139

 

 

„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”140

 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…”141

 

 

„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…”142
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 Antalfalvi János – Kecskemét: Hadifoglyok írják. Hadifogolysors a második világháborúban 

http://mek.oszk.hu/02200/02237/html/f06.htm#c43 
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 „Fekete” hadnagy – becenév ‒ a kazincbarcikai internálótábor táborparancsnoka volt, Szűcs (Fürst) Béla 

ÁVH hadnagy. 

http://barcikaihistorias.hu/hova-tuntek-a-kazincbarcikai-mamutok/ 
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 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. 
142

 http://barcikaihistorias.hu/a-hoskor-epitoi/ 
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„ 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 Marcell143

 – 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).”144
 

 

„… 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-

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…”145

 

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 István146
 áv. főhad-

nagy. 

                                                           
143Stomm Marcell altábornagy (Vác, 1890. december 24. – Budapest, 1968. április 25.) a 2. magyar hadsereg III. 

hadtestének parancsnoka. 1890.12.24./1911.08.18./Sorolási éve. 1906/1909.  
Az 1943-as, a 2. magyar hadsereget ért támadás után kiadott „Búcsúparancsában” feloszlatta szétvert hadtestét, 
hogy mentse katonái életét, mivel minden ellátmánytól el voltak vágva. Hadirokkanttá vált, szovjet fogságba 
esett. Hazatérése után, 1951-ben a Budapesti Katonai Törvényszék háborús bűnök vádjával halálra ítélte, 1952-

ben kegyelmet kapott, 1954-ben kiszabadult a börtönből, de kitelepítésben élt haláláig. 1989-ben posztumusz 

rehabilitálták. 
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 Dr. Murányi Nándor – Budapest. Hadifoglyok írják. Hadifogolysors a második világháborúban 
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 Nacsády András. Oral History Archívum. http://www.visszaemlekezesek.hu/nacsady-andras 
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 Életéről és pályafutásáról az adatok a könyv végén megtalálhatók. 
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Az 1952. júl ius 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,147
 Recsken Toldi Ferenc,

148
 Ka-

zincbarcikán és Tiszalökön pedig Hullay Lajos
149

 irányította volna. 

Később 1953-ban a Nagy Imre által meghirdetett új politikai irányvonal alapján, valamilyen 

módszerrel és rendszerrel – hogy áttekinthető legyen – szabályozni kellett az internáló tábo-

rokból való szabadításokat és felülvizsgálatokat. Az amnesztia rendeletét már megelőzte az 
előkészületi munka 1953 tavaszán. Május, június, július hónapban egymást követték a külön-

böző statisztikai kimutatások a börtönökben, internáló- és munkatáborokban, kitelepített hor-

tobágyi zárt táborokban levő személyekről, letartóztatottakról.  

Egy 1953. június 10-i jelentés szerint a szabadon bocsátások, létszámváltozások alakulását 
ekkor még másképp képzelte el a Belügyminisztérium VII. főosztálya. A statisztika szerint 
ekkor, 3 891 ÁVH, 248 rendőrségi internált és 2 320 katonai elítélt volt az országban. Az in-

ternáltak, az internáló és munkatáborok a KÖMI - hez és a Bányaügyi Minisztérium kezelésé-
ben levő munkahelyekhez tartoztak. Várhatóan 1 316 fogoly szabadon bocsátását tervezték, 
amely veszteséget a Bányaügyi Minisztérium úgy gondolta, hogy a hiány feltöltését a munka-

helyek átcsoportosításával oldja meg. Így a váci és márianosztrai országos börtönből 1 000 

főt helyeztek volna át, míg a fennmaradt közel 400 férőhelyet a „recski internáló tábor lét-

számából egy erre a célra megfelelő bányamunkahelyen” kívánták biztosítani. 

Az 1953-ban megvalósuló amnesztia az 1952 - es júliusi tervezethez képest annyiban külön-

bözött, hogy ekkor az internáltak és hadifoglyok esetében megszűnt a további internálás lehe-

tősége, vagy szabadon kellett őket bocsájtani vagy bíróság elé állítani. Továbbá a felülvizsgá-
latokat sem az 1952-es tervezetben szereplők irányították, hanem az akkori táborparancsnok-

ok, ők lettek a szabadítóbizottságok elnökei. Kistarcsán Urbán Dezső,
150

 Kazincbarcikán Lo-

vasi János,
151

 Tiszalökön Dornai Sándor,
152

 Recsken pedig Tóth Gyula.
153
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 Turcsán József áv.(államvédelmi) őrnagy 
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 Toldi Ferenc áv.százados 
149

 Hullay Lajos áv.őrnagy 
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 Urbán Dezső áv.százados 
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 Lovasi János áv.százados 
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 Dornai Sándor áv.hadnagy 
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 Tóth Gyula áv.alezredes 
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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 Gyula154
 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 
József155

 belügyminiszter helyettest a szabadítások menetéről. 

Mind a négy táborban a szabadításokat végző bizottsági elnök, maga az akkori táborparancs-

nok lett: Kistarcsán Urbán Dezső156
 ÁVH. százados, Kazincbarcikán Lovasi János157

 

büntetésvégrehajtási százados, Recsken Tóth Gyula büntetésvégrehajtási alezredes, Tiszalökön 
Dornai Sándor 

158
 

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
159

 intézte, de közülük azok, akik valamelyik 

                                                           
154

 Lőke Gyula ÁVH alezredes 
155

 Györe József (1902-1985) Budapesten született. Vasesztergályosnak tanult, 14 évesen a Lampart Gyárban 
kezdett dolgozni, a Szabadság ifjúmunkás kör tagja lett. 1919-ben belépett a vasas szakszervezetbe. 1934-ben 

felvették az illegális kommunista pártba. 1945-től pártmunkás, gödöllői járási párttitkár, majd instruktor volt az 
MKP KV szervezési osztályán. 1949-től a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság első titkára, 1952. november 
14-től 1953. július 4-ig belügyminiszter, ezután 1955 végéig belügyminiszter-helyettes volt. 1956. Januártól 
októberig a Tolna megyei pártbizottság élén állt. A forradalom leverését követően, 1957-től népbíró volt a Fővá-
rosi Bíróságon. 1951–1954 között az MDP KV, 1954-től a központi revíziós bizottság, majd 1957-től az 
MSZMP KRB tagja, 1953-1963 között országgyűlési képviselő volt. Budapesten hunyt el. 
156

 Egyes helyeken Urbán Rezső, máshol Urbán Dezső, de mindenhol ÁVH százados. 
157

 A Kiszely könyvben ÁVH századosként szerepel. Máshol büntetésvégrehajtási századosként. 
158

 Tóth Gyula bv alezredes 1949-ben került a büntetés-végrehajtási őrségéhez, a párt helyezte oda, mint mun-

káskádert. Először a Budapesti Országos Büntetőintézet, a gyűjtőfogház parancsnoka, majd számos más beosz-

tást töltött be. Jóindulatú ember volt, akitől minden durvaság távol állt. Azért helyezték Recskre, mert egyrészt 
alezredesi rangban volt, másrészt idősebb ember volt már akkor, és ez bizonyos tekintélyt adott neki. Ez a tekin-

tély nem volt elég ahhoz, hogy simán lebonyolítsa a tábor felszámolását. Nehéz helyzetbe került, mivel a tábor 
őrsége, amely az ÁVH állományába tartozott, nagyon rosszindulatúan viszonyult hozzá, mivel az ÁVH-sok 

lenézték a bv őrséget. A Kiszely könyvben viszont ÁVH alezredes! 
159

 Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal, amely a külföldi állampolgárságú internáltak ügyeiben 
járt el. A szabadítások után munkahelyet segített keresni azoknak a külföldieknek, akik Magyarországon akartak 
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„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 táborokban 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 internált-
tal lettek volna együtt.  

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 meg-

járták recskiek ezt a helyiséget. Kiderült, hogy ezeket az embereket Tiszalökről szállították 

oda, és azok a katonatisztek, vagy éppen törzstisztek voltak, akik korábban a Szovjetunióban 
voltak fogságban, majd amikor a Szovjetunióból elbocsátották őket, akkor a határnál a ma-

gyar hatóságok letartóztatták és elvitték őket a tiszalöki munkatáborba. Egészen 1953 nyaráig 

                                                                                                                                                                                     

a továbbiakban letelepedni és munkát vállalni. Instrukciókkal látta el és regisztrálta őket, megszervezte azoknak 
a külföldieknek az elutazását, akik nem szándékoztak az országban maradni, vagy a magyar államvédelmi szer-

veknek nem tetszett a huzamosabb Magyarországon való tartózkodásuk. 
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vagy őszéig dolgoztatták őket, majd azután ugyanúgy, ahogy engem, őket is bíróság elé állí-
tották…”160

 

 

„…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…”161
 

 

„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-

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.”162

 

 

                                                           
160

 Dr. Sztáray Zoltán visszaemlékezése 
161

 Horn János: Élet – Hivatás, Földtan, bányászat, energetika. Kleb Béla emlékei. Ő ekkor, 1952 szeptemberé-
től, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium diákja. Nyaranta építőtáboroznak. Geológus. Címzetes egyetemi 
tanár, Geotechnikai és Mérnökgeológiai Tanszék. 
162

 Gyarmati György: Ellenségek és bűnbakok kavalkádja Magyarországon (1945-1956) 

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
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/2000folyoirat_2012_07-08/?query=rabt%C3%A1bor%201950&pg=27&layout=s
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„… 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 különböző 
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 gyermektelenségi 
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 ma-

radékból 20-80-100 forintig kapott, a felelős beosztású-
ak havi 120 forintot, a kiemelt szakmunkások, mérnökök 
valamivel többet. (A szakmunkásoknak a havi bére ak-

kor 400-600 forint volt.) A dohányzók voltak nagy 
gondban, mert az ellátmányba semmilyen dohány, ciga-

retta nem tartozott, tehát a napi kenyéradagjuk felét 
kellett cigarettára áldozzák. A szovjet hadifogságban 
mindenki kapott dohányt, az első évben egy-egy marék 
mahorkát, a további években naponta néhány szál cigarettát…”163

 

 

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.  
                                                           

163
 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. 
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 

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
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A kazincbarcikai rabtábor „szabadító bizottsága” a következő személyekből állt.164
 

 elnök:  Lovasi János   ÁVH százados, táborparancsnok, 

 ügyész:  Galovics Ferenc
165

  ÁVH főhadnagy, 

 rendőrségtől: Vincze József   rendőr alhadnagy, 

 orvos:  Dr. Lengyel Lajos
166

  büntetésvégrehajtási orvos alezredes 

 operatív cs.v.: Szűcs Béla167
   ÁVH hadnagy, 

 

 Egyes adatok szerint
168

 így összességében az ÁVH internáló-
táboraiból Recskről, Tiszalökről, Kistarcsáról és Kazincbarci-

káról az 5 075 internált közül 3 234 fő szabadult, sokan „ref”-

fel,
169

 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.
170

 

A kazincbarcikai tábort 1953. szeptember 13-án zárták be. 
1953 őszén, a táborok felszámolásakor Kazincbarcikáról het-

ven főt állí-
tottak Kis-

tarcsán 

bíróság 
elé.171

 

Kazincbarcikán az internálótáborok foglya-

ira táblák emlékeztetnek, emlékeztettek. Az 
egyik jelenleg is megvan, a BorsodChem 

főbejáratánál.172
 

A másik a Központi Szénosztályozónál volt 

elhelyezve, az osztályozó épületének sze-

                                                           
164

 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
165

 A Kiszely könyv listájában ÁVH főhadnagy. 
166

 A Kiszely könyv listájában ÁVH alezredes. 
167

 Valószínűleg a korábbi ÁVH-s táborparancsnok, Szűcs-Fürst Béla. 
168

 Marschal Adrienn: Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében Csolnok, Oroszlány, Tatabánya 

http://real-phd.mtak.hu/387/1/Marschal%20Adrienn_disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf 
169

 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.  
170

 Nem mindenki volt eredetileg „külföldi”. A háború után nagyon sok német származású magyart is kitelepítet-

tek! Ez után lettek ők „külföldiek”! 
171

 A számuk pontosan 74 fő volt. Munkatáborok http://www.munkataborok.hu/hu/tortenet/4 
172

 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! 

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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mélybejárójának 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.  

 

A szénosztályozó, egykor, 
az ajtó mellett balra az emléktábla173

 

 

 

Ekkor láttam, hogy az emléktábláról gyakor-

latilag mindenki megfeledkezett, az még a 
helyén van… Ekkor ezeket a leállt létesítmé-
nyeket – az őrzés ellenére – számos ember 
kerülgette, akik gyakorlatilag mindent képe-

sek 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 eredmény-

nyel. Ezek után a táblát leszereltettem és azt a létesítmények akkori tulajdonosa a Lyukószén 
Kft, a Miskolc - Lyukóbánya-i telephelyére elszállította.174

 

Ekkor szabadult a kazincbarcikai rabtáborból a családunk több ismerőse is, Putnokiak, Bánré-
veiek, illetve a környékről. (Így aztán P. bácsi is ekkor szabadult, aki csendőr altiszt volt és 
bánrévei illetékességű. Róla már jóval korábban hírt vittek a bánrévei vasutasok a családjá-
nak.). 

 

„… Talán éppen visszaértem Budapestre, amikor szüleim táviratoztak, hogy Andók 

Pista
175

 bátyámat haza engedték a kazincbarcikai fogságából. Nagyon örültem neki és küld-

tem egy örömteli levelet. Személyesen azonban csak később tudtunk találkozni… 

Másrészt ő, mint vérbeli és hivatását szerető tanító mindenképpen tanítani akart. Emiatt ott 
hagyta a pogonypusztai állását, amelyben pedig – vezetői adottságai miatt – már olyan „kis-

főnöki” beosztást is elért és Bánrévén vállalt tanítóságot. Természetesen kevesebb fizeté-
sért…”176
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 Rónaföldi archív 
174

 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. 
175

 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. 
176

 Barabás Pál bányagépészmérnök visszaemlékezései és szíves közlései. Ez 1953-ban történt. 
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A vegyipari kombinát építése177
 

 

 

„… Életéből közel tíz évet a 
második világháborúban és a szovjet 
hadifogságban töltött. 1950-ben 15 

dollár birtoklásáért elítélték. Bünteté-
sét a miskolci reptér, a miskolci egye-

tem és a kazincbarcikai vegyi üzem 
építésére létrehozott munkatáborokban 

töltötte le…”178
 

 Összegezve az információkat – és itt felhívom a figyelmet egy későbbi fejezetre is, 
ahol a Szabd Európa Rádió Kazincbarcikával kapcsolatos híreit gyűjtöttem össze – a váro-

sunk és a környezetében levő ipari létesítmények építéséhez a következő helyeken valószínű-
síthetők 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) 

o vegyiművek műtrágyagyár és ezek egyéb építkezései 

 Kazincbarcika város (A városban épített már valamilyen szinten elkészült házak-

ban, a Lenin úti lakótömbökben voltak elhelyezve) 

o a város építése 

 

A szénbányászat KÖMI rabmunkásai, Borsodban 

A szénbányászatban a „nem önként dolgozókat” két részre lehet bontani. Egyik ré-
szük, akik rabságban, a KÖMI táborokban töltötték büntetésüket. 

                                                           
177

 A kazincbarcikai internálótábor egykori rabjának, Ringhoffer Józsefnek a szénrajza. Bognár Zalán: A „robo-

tosok” érdekében tett erőfeszítések, hazatérésük régiónként.  
178

 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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A második csoport a néphadseregnek azok az alakulatai, amelyek „munkaszolgálatot” teljesí-
tettek, és akik szintén kényszer alatt „vállalták” a bányamunkát. Róluk szól majd egy külön 
fejezet.

179
 

Kezdjük a KÖMI rabokkal, akik szénbányászkodtak!  

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 munkaerőt bizto-

sítottak a termeléshez. Arra most nem térünk ki, hogy ezek a szakképzetlen és rabságuknál 
fogva demoralizált emberek igazából mennyire voltak hatékonyak. Dolgozniuk viszont mu-

száj volt, mert különben megtorlásnak voltak kitéve. Megint más kérdés, hogy az eredeti 
szakképzettségükben való foglalkoztatás nem lett volna-e az ország számára fontosabb, ered-

ményesebb?   

A szénbányászatban foglalkoztatott KÖMI rabokkal kapcsolatos utasítás – igaz, hogy ez tata-

bányai, de úgy gondolom, ez azért teljesen általános elveket foglalt magában – amely alapján 
a bányavállalatnak meg kellett 
szerveznie a munkát és az őrzés 
körülményeit is.180

 

Mindezt a KÖMI részéről Virág 
Miklós181

 igazgatóhelyettes írta 
alá.182

 

A levélből kitűnik, hogy a KÖMI 
számára nem a rabok élet- és 
munkakörülményei a fontos 
szempontok, hanem a tervteljesí-
tés és a pontos anyagi elszámo-

lás! 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 ven-

ni. Ez a külvilág és bizonyos mértékig az akkori, minimális jogrend elveinek, némi kielégíté-

                                                           
179

 Meg kell, jegyezzem, hogy találtam annak is nyomát, hogy – szükségből – fegyveres szolgálatra sorozott 
alakulatokat is vezényeltek bányamunkára és építőmunkára is! 
180

 Dr. B. Stenge Csaba: Tanulmányok Tatabánya történetéből I. munkája alapján. 
181

 Róla már a visszaemlékezésnél szót ejtettünk. Itt csak annyi, hogy Garasin Rudolf helyettese! 
182

 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. 
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sére szolgált csak. Elsőrendű érdek, immár másodszor elismételve, a bármi áron való termelés 
és ennek munkaerő szükségletének a biztosítása volt.  A papír egyébként is „türelmes”… 

183
 

 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 körülmé-
nyek között nem teljesíthető. Rákosi nem tűrt ellentmondást. Közbeszólásaival elnémította az 
ellenvéleményt. Végül megállapították, hogy a terv teljesíthető, csak még jobban kell meg-

szervezni 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 
bányászok. A hiányzó munkaerő pótlására a tatabányai bányászok 1951-ben felhívással for-

dultak 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.  

                                                           
183

 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 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.184

  

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 

Lyukóbánya és Síkvölgy.185
 Kiterjedt kényszerbányászat folyt Ajka - Csingervölgyben, Tata-

bányán és Komlón is.186
  

Borsoddal és az itt levő KÖMI táborokkal kapcsolatosan néhány hír fennmaradt az MTI jó-
voltából, amelyek a Szabad Európa Rádió187

 adásaiból származtak. 

 

„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?... 
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 T. Varga György tanulmánya szerint 
185

 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. 
186

 Akit a szénbányászati táborok részletesebben is érdeklik, az ezt megtalálja a Rónaföldi Zoltán: A „borsodi 
kooperáció” és Kazincbarcika építése című könyvben. (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
187

 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 
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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A borsodi bányászati tröszt ormospusztai bányájának 4. számú aknájában kizárólag politikai 

elítéltek dolgoznak. Ebben az aknában gyakori vendég a szénmonoxid gáz és a kénhidrogén… 
vasárnap is dolgoznak. Az ormospusztai politikai elítéltek tábora is kétsoros tüskésdrót sö-
vénnyel, őrtornyokkal, farkasvermekkel van harcszerűleg megerősítve. A rabtartók elmulasz-

tották 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. bánya-

üzemben188
 250 rab dolgozik bokáig érő vízben. Az összetákolt barakokat ugyancsak drótkerí-

tés és árok veszi körül. $ munkaidő ott sem kevesebb, mint napi tíz óra. Ezzel szemben a leg-

elemibb biztonsági intézkedések is hiányoznak… 

Az ENSz szociális bizottságának arra a kérdésére, hogy alkalmaznak-e a Magyar Népköztár-

saságban kényszer- vagy rab munkásokat, a kiküldöttek szemrebbenés nélkül felelik majd, 

hogy sohasem. Lengyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon eddig ebben az irány-

ban semmi sem történt. Ott halottakat rehabilitálnak.”189
 

 

„… 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-

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.
190

 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… 

                                                           
188

 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… 
189

 MTI. Szabad Európa Rádió, 1956. április 17. Lázár Miklós kommentárja: A magyarországi kényszermunka-

táborokról és rabmunkásokról.  
190

 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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Az apám is ugyanitt dolgozott, amikor hazaért, mindig mesélt az anyámnak az aznap történ-

tekről, amit mi is, gyerekek, mindig szívesen hallgattunk. Kiderült, ki miért volt elítélve, nagy 
részük feketevágásért, esetleg kuláklistán voltak, Szabad Európa Rádiót hallgattak, vagy va-

lahol 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 dugta 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 or-

szág 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 kö-
vet törtek – ez volt az oka, hogy a bánya kétharmad részében eredeti bányász dolgozott, 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 rászánta 
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 készítettem, 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 kel-

lett 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 például, 
hogy együtt dolgozom a meddőhányón egy úri szabóval és egy bányatulajdonossal, az utóbbi-

nak 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 büntetve. Talán 
így próbáltak bosszút állni. Pedig lehetetlennek tűnt a szökés. A tábor magas kerítéssel, szö-
gesdróttal volt körbekerítve, és volt két őrtorony, ahol géppisztolyos őrök álltak. Az egyik to-

ronynak 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 dol-

got, a maréknyi búzát meg is találták. Hiába mondta a fiú, hogy csak a galambjainak kellett, 
letartóztatták az apját, és elvitték. Ő volt, aki hosszú ideig tervezte a szökését: egy bányában 
dolgozó, kinti férfi vitt be neki darabonként kabátot, csizmát, nadrágot, ő pedig egy műszak-
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váltásnál lecserélte a rabruháját, és kisétált a kinti dolgozókkal a kapun. Ő később – szintén 
beszélték, hogy – a Szabad Európa Rádión keresztül üzent a tábor századosának: „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 meg-

szurkálták 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 történetet, mesélte, emlék-

szik, 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 szabadultak, 
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 támadt, 
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 ma-

gam 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 
rabokról, mondták, ők építették a várost. Ugyanarról a táborról lehet szó? 

Igen, az 50-es évek elejétől volt, akit a bányába vittek dolgozni, volt, akit a városba.191
 Ők 

építették a Békevárost: azaz Kazincbarcikát, annak két utcáját és a BVK-t is. 1952–53 lehe-

tett, 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? 

                                                           
191

 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! 



Sajószentpéter szénbányászata 30. Rabmunka az 1950-es években 

 

63 

Akik bejártak, azok tudták, meg azért mentek a pletykák ott is. De kinn nem mertek panasz-

kodni 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 környékről 
származott –, de szóba sem álltak velem. Aztán Hevesen járt vendégségben Szabó Zsolt állam-

titkár, 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, leadtam. 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 ünnepséget 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 találtam sehol 
nyomát, egyetlen forrásban sem olvastam, hogy a Szenes192

 aknát bárki említette volna. Az 
épület lassan eltűnik, romos, omladozik az egész, a bányát benövi a fű, pedig nem volna sza-

bad elfelejteni az ott történteket…”193
 

 

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, 

                                                           
192

 Szeles III. akna 
193

 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/ 

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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Kistarcsára elszállítottak innen is rabokat, akikre megint, további, súlyos ítéleteket szabtak 
ki.

194
 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 min-

denütt 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 bará-
taim jórészt ki voltak telepítve, az ország túlsó végébe. Ezzel együtt jártak be hozzám néhá-
nyan, például Rabár Ferenc, a később pénzügyminiszter, aki gyerekkori barátom volt. Három 
év alatt kétszer eljöttek a húgaim is, megkockáztatva, hogy elszöknek Újfehértóról, kitelepítési 
helyükről. Járt nálam Oroszlányban Zlinszky János unokabátyám is, a későbbi alkotmánybí-
ró. 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. Gerencsérrel jó vi-

szonyban voltam a föld alatt. Kissé meglepődtem, amikor 1957 tavaszán cikket írt a Népsza-

badságban, amiben engem is megemlített, mint a „nép ellenségét”, aki „az ellenforradalom 

alatt aktivizálódott”. A többi oroszlányi rabmunkás természetesen egységesen utálta a kom-

munistákat. A fő barátaim Metz Rudolf, Nagy Egon, Keve Ferenc voltak. Sok kiváló embert 
ismertem meg ott: báró Bálintitt Károlyt, gróf Degenfeld Ottót, Tóth Tihamért, Várkonyi And-

rást, Wágner Ödönt. Két hivatásos birkózó, Brezina Alfréd és Hajnal Frigyes is közénk tarto-

zott. Volt egy kispapunk is, Szigethy István, aki később Aachenben lett plébános. Többen ösz-

szeesküvés miatt kerültek Oroszlányba, ezek nagy többségükben koholt ügyek voltak. A több-

ség 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, 
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 74 fő volt, akit elítéltek további szabadságvesztésre.  
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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 barátom volt 
Schmelczer Kornél, aki cionista összeesküvés miatt kerül Oroszlányba. Később Jeruzsálem-

ben egyetemi tanár lett belőle. 

Három műszakban, egymást váltva bányászkodtunk. Az első sicht éjszaka, a második hajnal-

ban, 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 vájárok is, 
akik kiverték az ácsolatot a kitermelt vájatokból. Mások villanyszerelőként dolgoztak, ők épí-
tették 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 uj-

jamon meg a hátamon még most is őrzöm a sérülések nyomát. Gyakran kellett veszélyes mun-

kát végezni, nem engedtek ácsolni, mely biztosított volna az omlástól, hajszolták a kitermelést. 
Volt, hogy olyan szűk volt a hely, hogy hason fekve dolgoztunk. 

Az oroszlányi bányatáborban egész jó volt az ellátás. Rendszeresen kaptunk húst, jó szakácsa-

ink 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. Élelmi-

szert vehettünk a kantinban, elsősorban kenyeret, felvágottat, csokoládét, cigarettát. Alkoholt 
nem. A ruhát, a gumicsizmát, a szerszámokat meg a sisakot a bánya biztosította, szükség ese-

tén cserélte. A bányászmunka abból a szempontból elviselhető volt, hogy az individuális sza-

dizmus eseteitől eltekintve békén hagytak munka közben, a föld alatt. Ezért Oroszlány elvisel-

hetőbb volt a rabok számára, mint például Recsk. Szökést kevesen kísérelték meg, 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 kiválasztottak ma-

guknak egy-egy rabot, igyekeztek őt kikészíteni, olyan helyre küldték, ahol rászakadhatott a 
föld, veszélyes körülmények között kellett dolgozniuk. A fegyelmezetlenséget szigorúan megto-

rolták. Magánzárkába zárták a rabokat, szűkített élelmiszeradagot kaptak, órákon át gúzsba 
kötötték őket. Egy rabtársamnak eközben égett le a kézfeje. A civil bányászokkal jó volt a vi-

szony, hoztak be nekünk üzenetet, levelet, élelmet. Ez nem volt meglepő, tekintettel arra, hogy 
a fizetésük a csillések munkájától függött. De nem sokat meséltek a kinti életről, mert féltek, 

ha őszintén elmondják a véleményüket, bajba kerülhetnek miatta. 

1953 nyarán értesültünk a júniusi párthatározatról, arról, hogy Nagy Imre lett a miniszterel-

nök. 1953 szeptemberében jelentek az első rendeletek az internálótáborok megszüntetéséről, a 
kitelepítések felszámolásáról. Hallottuk, hogy a politikai foglyok amnesztiában részesülnek. 
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 voltam, és így ka-

tonaköteles. Lévén büntetett előéletű, munkaszolgálatra küldtek volna, esetleg egy másik bá-
nyába, ahol még vagy három évig fejthettem volna a szenet. Ezért úgy döntöttem, hogy ugya-

nott maradok, a 18. aknán. Még vagy másfél évig vájárkodtam Oroszlányban, ami mentesített 
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a katonakötelezettségtől. Munkásszállón laktam, és a szabad bányászok életét éltem. Ekkor 
sem éreztem magam szabadnak, annak ellenére, hogy hét végén autóbusszal feljöhettem Pest-

re, és találkozhattam a családommal, a barátaimmal, és könnyebben éltem…”195
 

 

 „… 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. 
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…”196
 

 

Borsodból is maradtak fenn emlékezések, ezeket is közreadjuk. 
                                                           

195
 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. 
196

 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 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 
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. 
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Az 1955-től már dolgozók iskoláját is működtető rabtábor végül 1956 tavaszán szűnt meg, 
ahonnan az elítélteket Tiszaszederkénybe (a későbbi Leninvárosba)

197
 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…”198

 

 

„… 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 Tanúi199

 „társadalomra való veszélyessége” főként a katonai szolgá-
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.200

 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 hasznos” 
foglalkoztatására 1950 és 1953 között a Bánya- és Energiaügyi, 1953–54-ben a Nehézipari, 
valamint 1954 és 1956 között a Szénbányászati Minisztérium is lehetőséget teremtett. A KÖMI 
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 Ma Tiszaújváros 
198

 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...  
200

 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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külmunkahelyeinek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy „azok a forgalmas útvonalak-

tól távol essenek, lehetőleg nagy létszámot igényeljenek és megfelelő biztonsági berendezéssel 
könnyen elláthatók legyenek.” A biztonsági berendezésekről az elítéltek munkáltatása előtt a 
szakminisztériumoknak kellett gondoskodniuk. A rabmunkáltatás népgazdasági hasznot is 
hajtott: a nehézipar erőltetett fejlesztése miatt a széntermelést is fokozni kellett, s a tervszám-

ok teljesítésében nagy szerepe volt az elítéltek munkájának is. 1954-ben az ország szénterme-

lésének 13 % - át az elítélteket foglalkoztató bányák adták. Ezek közül a termelékenységet 
tekintve Oroszlány után Farkaslyuk volt a leghatékonyabb. A Belügyminisztérium VII. főosz-

tálya 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 Minisztériumhoz 
tartozó munkahelyeken 6 445 fő dolgozott, akik közül az 1953-as amnesztiával 1 316 fő sza-

badult. 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 
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…”201
 

 

Tólápai KÖMI rabtábor202
 

                                                           
201

 Fazekas Csaba–Jakab Attila–Petrás Éva– Szita Szabolcs: A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története. 
202

 MUTE archívum 



Sajószentpéter szénbányászata 30. Rabmunka az 1950-es években 

 

70 

„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 lábnál203
 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…”204

 

 

„… Akkor még nem gondoltam, hogy ettől a bányától,205
 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 

                                                           
203

 Láb, angolszász hosszmérték, közelítőleg 0,3 m.  6 láb = 180 cm, 5 láb = 150 cm. 
204

 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. 
205

 Uzsa kőbánya, Lázhegy, munkatábor 
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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. 
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. 
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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…”206

 

 

„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.”207

  

 

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.
208

 

 

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  

                                                           
206

 Oravetz László, volt rab emlékezése. 8 éves büntetését a katonai szolgálat megtagadása miatt töltötte külön-

böző helyeken. 
207

 R. Nagy József: Munkássá válni - munkásnak maradni (1932, villanyszerelő, Edelény) Edelény II. aknai rab-

tábor. Világosság, 2005. július-december (46. évfolyam, 7-12. szám) 2005 / 7-8. szám 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilagossag1957_2005-

2/?query=rabt%C3%A1bor%201950&pg=45&layout=s 
208

 Marschal Adrienn: Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében Csolnok, Oroszlány, Tatabánya 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilagossag1957_2005-2/?query=rabt%C3%A1bor%201950&pg=45&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilagossag1957_2005-2/?query=rabt%C3%A1bor%201950&pg=45&layout=s
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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 II.-III. akna 350  

6 Ormospuszta209 IV akna  350  

7 Várpalota Cseri akna  800  

8 Farkaslyuk, Tólápa  900  

9 Ajka Csékút Jolán akna  500  

10 Oroszlány  1400  

Összesen 7100 

 

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.

210
  

 

Szeles III. akna maradványai211
 

 

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. 

                                                           
209

 Ekkor már 1953-tól Ormosbánya 
210

 Jegyzőkönyv a BM Kollégiumának 1954. február 23-i üléséről. 
211

  Rónaföldi archív 
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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. 

Az 1956-os termelési célokat csak újabb szükségintézkedések segítségével tudták elérni, en-

nek keretében újabb KÖMI táborokat létesítettek212
 

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 esemé-
nyekben. 

 

„… 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…”213
 

 

                                                           
212

 Schuller Balázs: Példaképek lázadása? A magyar bányásztársadalom 1956-ban. 
213

 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) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BANY_Kbmk_05/?query=rabt%C3%A1bor&pg=314&layout=s 
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„… október 26-án a KÖMI-táborok bányamunkára felhasznált rabjai kitörést kísérel-

tek meg. Szuhakállón az őrség hiába nyitott tüzet a rabokra,
214

 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…”215

 

 

„… A nemzetőrök bevetésére még aznap
216

 sor került. A megyében lévő KÖMI-táborok 
rabjai kitörést kíséreltek meg, s Szuhakállóról 92 elítéltnek sikerült kiszabadulnia.  A megyei 
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…”217
 

 

„… 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-

                                                           
214

 A lövések következtében egy elítélt, Berta János életét vesztette, egy rab másik megsebesült. 
215Kis József: A borsodi bányászság az 1956-os forradalom és szabadságharcban 
216

 Miskolcon október 26. a nap, amikor a nemzetrőrség létrejött. Csontos Mihály alezredes, a városi kiegészítő 
parancsnokság vezetője a miskolci diákparlamenttől kért segítséget, s még ezen a napon megtörtént az egyete-

misták felfegyverzése a volt ÁVH laktanyából származó fegyverekkel. Deme László (a megyei tanács elnökhe-

lyettese) a miskolci Lenin Kohászati Művek munkástanácsától kért megbízható munkásokat, Zombori Sándor 

alezredes (hadosztály- és helyőrségparancsnok) pedig a katonai sorállományt bocsátotta rendelkezésére.  A De-

me által szerzett munkásokat Birtalan Mihály őrnagy (a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség, MÖHOSZ 
megyei parancsnoka) szervezte alakulattá. Megalakult tehát a nemzetőrség, amely háromtagú – katona, egyete-

mista, munkás – fegyveres csoportokban vigyázott a közrendre.  A nemzetőröket megkülönböztetés végett lepe-

csételt nemzeti színű karszalaggal és igazolvánnyal látták el.  
217

 Kis József: A borsodi nemzetőrség, 1956. 
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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…”218

 

 

„… 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. 

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…”219
 

 

„… Október 27-én a munkástanács220
 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…”221

 

 

„… 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…”222
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 Papp Miklós: „A  tömeg önmagától  szerveződött  az események hatására" (A Borsod Megyei Munkástanács 
elnökhelyettese)  ’56 „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni” Válogatás 1956-os  munkástanács-vezetők  visz-

szaemlékezéseiből 
219

 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) Kis József: A borsodi bányászság az 1956-os forradalom és szabadságharcban. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BANY_Kbmk_05/?pg=138&layout=s&query=kazincbarcika 
220

 A Borsodi Szénbányák berentei Központi Szénosztályozójáról van szó.  
221

 Kis József: A borsodi bányászság az 1956-os forradalom és szabadságharcban 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BANY_Kbmk_05/?pg=138&layout=s&query=kazincbarcika 
222

 Szuhakállói Tanács VB.tól. Ellenforradalmi eseményekről dokumentális kiállítás. Kis József: Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye 1956. Abaújszántói, Edelényi és Encsi Járás - Borsodi Levéltári Füzetek 47. (Miskolc, 2007) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BANY_Kbmk_05/?pg=138&layout=s&query=kazincbarcika
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BANY_Kbmk_05/?pg=138&layout=s&query=kazincbarcika
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„… 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.223

  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 aknai224
 rabokat – kizárólag 

politikai elítéltek – az őrség egyszerűen kiengedte.225
 

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-

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 

                                                                                                                                                                                     

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BAZM_Lf_47_1956/?query=rabt%C3%A1bor&pg=223&layout=s 
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 A lövések következtében egy elítélt, Berta János életét vesztette, egy rab másik megsebesült. 
224

 Úgy gondolom, hogy az izsófalvai volt József aknáról lehet szó. A két említett helyszín ezzel nagyjából 
szomszédos is. 
225

 A megye büntetésvégrehajtási intézeteiben őrzött 2550 elítéltből a bizottságok 1084 főt helyeztek szabadláb-

ra. Az edelényi tábor 478 elítéltjéből 255 főt. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BAZM_Lf_47_1956/?query=rabt%C3%A1bor&pg=223&layout=s
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azonban felismerték a tőlük származó fegyvereket, így a csoportot a rendőrség azonnal le-

fegyverezte…”226
 

 

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 
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-
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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 
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.”227

  

 

A szénbányászat munkaszolgálatos katonái, Borsodban 

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 – közis-

mert nevén a honvédelmi törvény 230. paragrafusa határozta meg. Erre a szolgálatra minden 

24. életévét betöltött fiatalember kötelezhető, egy alkalommal három hónapot meg nem hala-

dó időtartamra, de szülői engedéllyel, önkéntes jelleggel már a 16 éves kort elért középisko-

lások 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. 

                                                           
227

 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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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 következté-
ben egyre több zsidó került munkaszolgálatos alakulatba. Munkafeltételeik kezdetben tűrhe-

tőek voltak, a honvédség tagjaiként még bizonyos védettséget élveztek. A zsidók munkaszol-

gálatra történő egyre nagyobb igénybevétele mellett, 1940 nyarától a rendszerre veszélyesnek 
minősített szociáldemokrata és szakszervezeti aktivistákat, illetve egyéb megbízhatatlannak 
nyilvánított személyeket (közöttük nemzetiségieket is) munkaszolgálatra hívták be. A Szov-

jetunió elleni 1941. évi hadjárat előtti mozgósítás idején ismét számos behívásra került sor. A 
zsidó munkaszolgálatosok legmagasabb száma 19 000 fő körül mozgott, a tényleges harccse-

lekmények hónapjai alatt pedig 7 és 17 ezer fő közé volt tehető. 

A szélsőjobb a képviselőházban és igen széles tömegek által olvasott sajtójában folyamatosan 
támadta a Teleki- (1939-1941), majd a Kállay-kormány (1942-1944) úgymond „zsidóvédő" 

politikáját. Ellentétben azzal, amit napjainkban egyes posztkommunista történészek szeretnek 
apologetikus céllal hangsúlyozni, a Német Birodalom 1938-1939-ben még nem gyakorolt 
nyomást Magyarországra a zsidópolitika terén. Csak 1940 nyarától, mintegy Észak-Erdély 

visszacsatolásáért cserébe benyújtott számlaként kezdték Berlinből sürgetni az új, radikális, 
fajvédő antiszemita törvények bevezetését Magyarországon. Werth Henrik

228
 vezérkari főnök 

1940 tavaszán Bartha Károly229
 honvédelmi miniszternek írott memorandumában azt követel-

                                                           
228

 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. 
229

 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, 
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te, hogy: „A zsidókérdést a politikai vonaltól függetlenül, a honvédségen belül adminisztratív 
úton, radikálisan és sürgősen meg kell oldani". A radikális antiszemita irányzat a honvédsé-
gen belül a nem csekély ellenállás miatt csak nehezen jutott uralomra. A zsidó tartalékos tisz-

tek rangfosztása egy szélesebb problémakörön belül, az „adjunk-e fegyvert a zsidó kezébe, 
vagy sem", merült föl. 1939 márciusának végén egy honvédelmi minisztériumi 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 állás-

foglalása 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 megfogalmazták a honvédség 
vezetőinek egyik alapdilemmáját „… oly emberektől, akiket a jogok nagy részétől megfosz-

tunk, 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-

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-

                                                                                                                                                                                     

Venezuelában telepedett le, ahol vasútépítő mérnökként dolgozott. 1964-ben, egy európai látogatása után hunyt 
el az ausztriai Linzben. 
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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 
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. magyar hadsereggel elvonult munkaszolgálatosok nem viselhettek egyenruhát, saját pol-

gári ruhájukban teljesítettek szolgálatot. Csupán tábori sapkát és bakancsot kaptak. Élelmezé-
sük gyengébb volt a katonák fejadagjainál. 1942 őszétől – a védelmi munkálatok fontosságára 
való tekintettel – mind több, kezdetben, a hadsereg hadtápkörzeteiben műszaki segédmunkát, 
útkarbantartási 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  
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véres veszteséget szenvedtek el.230
 

A következő háborús években, főképpen az ország német megszállását követően a munka-

szolgálatosok általános helyzete még inkább rosszabbodott. 1943 tavaszán a német haderőnek 
átadott 14 tábori munkásszázad a bori rézbányákba került, ahol személyi állományukat 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 szá-
molhatunk. 

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-
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.231

 

 

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-

                                                           
230

 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 
231

 Munkaszolgálat a magyar királyi Honvédségben 1939–1945, cikk alapján. 
 https://honvedelem.hu/cikk/44859_munkaszolgalat_a_magyar_kiralyi_honvedsegben 

http://felvidek.ma/2016/01/honvedeink-a-don-kanyarban-emlekezes-1943-januar-12-re/
https://honvedelem.hu/cikk/44859_munkaszolgalat_a_magyar_kiralyi_honvedsegben
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as évekből való és ráadásul a Szovjetunióra vonatkozik! No, csak egy szocialista-kommunista 

„numerus clausus”232
 … Ki is akkor és melyik társadalmi rendszer az antiszemita? 

Bár ezt a kérdést már feltettük a háború előtti, és a háború utáni ilyen jellegű fejezetekben is, 
ahol a zsidóságot ért sérelmekről írtunk! 

 

 „… 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). 

A szovjet személyi igazolványokban ugyanis a név és születési adatok után rögtön az ötödik 
sorban

233
 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…”234

 

 

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. 

                                                           
232

 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! 
233

 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”. 
234

 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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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 
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, 
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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-

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.”235

 

 

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 altábornagy236
 

 

Janza Károly237
 vezérőrnagy azt javasolta, hogy a kulák és egyéb meg-

bízhatatlan elemeket és azok fiait is be kell hívni, de nem lehet fegyvert 
adni a kezükbe, hanem kemény építőmunkára kell fogni őket. A sorozás-

nál az Osztályhelyzetet Megállapító Bizottság döntötte el, hogy ki a megbízhatatlan és kit kell 
                                                           

235
 C-legények https://mno.hu/migr_1834/clegenyek-888084 

236
 http://www.hungarianarmedforces.com/hadugyer/index.html 

237
 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. 

https://mno.hu/migr_1834/clegenyek-888084
http://www.hungarianarmedforces.com/hadugyer/index.html
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munkaszolgálatra vinni. A Magyar Dolgozók Pártja határozata alapján a Honvédelmi Minisz-

térium Vezérkara 05360/HVK. Hadkieg. 1951. számú rendelete állította fel a munkaszolgála-

tos 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.238
 

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! 

 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 munkaszolgálat-

ra a néphadsereg építődandárjához. A munkaszolgálatos katonák száma 10 ezer fő kö-
rül 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 

                                                           
238

 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. 



Sajószentpéter szénbányászata 30. Rabmunka az 1950-es években 

 

88 

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)…”239

 

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 katonák240
 érkeztek a mi vidékünkre, a borsodi 

szénbányákhoz is. 1954-55-ben a bányászati létszámhiány a területünkön olyan méreteket 
öltött, hogy még ezeken kívül három zászlóalj sorkatonát is vezényeltek Borsodba a munka-

erő gondok enyhítésére! 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 
                                                           

239
 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/ 
240

 A megbízhatatlannak tartott személyekből szervezett, de besorozott és munkára fogott alakulatok voltak ezek, 
akiknek nem mertek fegyvert adni a kezükbe.  

http://mek.oszk.hu/04900/04971/html/
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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 
Szabályzatszerkesztő Csoportfőnökség irányítása Maléter Pál241

 számára nyomasztó terhet 
jelentett. A helyzeten alig változtatott, hogy a Csoportfőnökségből 1955. január 15-i hatállyal 

kivált a katonai cenzúra osztály, a vezérkar könyvtára, majd az év 
dik felében a hadtörténelmi osztály is…”242

 

 

Maléter Pál 
 

1954-ben aztán újra szervezték az egységeket. Ekkor, a szabályzat-

szerkesztő csoportfőnöki beosztás mellett, kinevezték Maléter Pált a „Bányamunkára vezé-
nyelt csapatok” parancsnokának. A szervezőképes katona kapta a megbízatást. Maléter ezre-

des 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. 

                                                           
241

 Maléter Pál vezérőrnagy (1917-1958). Honvédelmi miniszter: 1956. 11. 02-1956. 11. 04. 1940-től a Ludovika 
Akadémia növendéke. 1944-ben, mint hadnagy sebesülten a Vörös Hadsereg fogságába került. A partizániskolát 
elvégezve osztagparancsnok lett és Erdélyben vett részt partizánharcokban Az Ideiglenes Nemzeti Kormányt 
védő őrzászlóalj parancsnoka lett. 1945 után a vezérkarban szolgált. 1956-ban a forradalom oldalára állt. 1956 
októberétől tagja a Magyar Köztársaság Forradalmi Honvédelmi bizottmányának. . November 3-án este Tökö-
lön, a szovjet hadsereg főhadiszállásán ő vezette a tárgyalást a szovjet csapatok visszavonulásáról és a Varsói 
Szerződés felbontásáról.  Itt ejtették fogságba. A Nagy Imre-perben halálra ítélték és kivégezték. 
242

 Horváth Miklós: Maléter Pál. Budapest 2002. 
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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. 

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, 



Sajószentpéter szénbányászata 30. Rabmunka az 1950-es években 

 

91 

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. 

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. 

[...]
243

 

13./ A bányamunkára vezényelt alakulatok irányítására és ellenőrzésére 54. 7. 26-án a Hon-

védelmi Minisztériumban Központi Bányacsoport Parancsnokság alakult. Parancsnoka: Ma-

léter Pál244
 ezredes. /HM telefon: 1481, városi telefon: 155-679/. 

                                                           
243

 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. 
244

 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-
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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. 

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. 

                                                                                                                                                                                     

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.  



Sajószentpéter szénbányászata 30. Rabmunka az 1950-es években 

 

93 

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 László245
 vőrgy., MNVKF ált. h.”246

 

 

 

„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. 

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 – t[ovább]sz[olgáló].- irodavezető; a századparancsnokságok 
1 tiszt – századparancsnok, 1 tiszt – századparancsnok politikai helyettese, 1 tiszthelyettes – 

tsz. század-szolgálatvezető személyi állományból állnak. 
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 Hegyi László vezérőrnagy a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének általános helyettese a jelzett időszak-

ban. Később 1956. december 13.–1957. február 15-ig vezérkari főnök, előtte 1956. november 13.–december 13. 

között kiképzési csoportfőnök (harckiképzési osztályvezető). 
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 A béketábor magyar hadserege http://mek.oszk.hu/04900/04971/html/ 

http://mek.oszk.hu/04900/04971/html/
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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. [...]
247

 

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. 

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. 
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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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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. 

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 Cs]oport]f[őnök]-ség biztosítja, s ezt a Szénbányászati Minisztérium 
a felhasználás 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 
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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-

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. 
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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. 

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. 
[...][

248
 

8./ Kultúrintézmények látogatása: a szénbányászati trösztök illetve bányaigazgatóságok zász-

lóaljanként biztosítják a harcosok létszámának megfelelően a kulturális hitelkeretet a Nép-
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 Az ügymenet, az irodai munka részletezése. 
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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 bánya pénzügyi szerveitől. Amennyiben bárminemű 
kifizetés nem így történik, azért a bányaüzemi igazgatók erkölcsileg és 
anyagilag egyaránt felelősek. 

 

Bata István vezérezredes249
 

 

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 

Czottner Sándor 

 a Magyar Népköztársaság Szénbányászati Minisztere”250
 

 

Bányamunkára vezényelt zászlóaljak 1954-ig a következő táblázatban találhatók.251
 

                                                           
249

 Bata István altábornagy (vezérezredes) (1910-1982). Eredetileg villamoskalauz, majd a BESZKÁRT párttit-
kára. 1949-50-ben Moszkvában katonai akadémián tanult. 1950-ben légvédelmi parancsnok, 1950-53-ban altá-
bornagyi rangban a néphadsereg vezérkari főnöke. 1951-53-ban az MDP KV póttagja, 1953-56-ban tagja, 1953-

56-ban az MDP PB póttagja.  1954-ben vezérezredessé léptették elő. 1955. május 14-én tagja volt a Varsói Szer-

ződést aláíró magyar delegációnak.   1956. október 24-én három katonai körzetre osztotta Budapestet és paran-

csot adott a forradalom leverésére. Okt. 26-án felmentették, majd a SZU-ba távozott, ahonnan 1958-ban tért 
vissza. 
250

 A béketábor magyar hadserege http://mek.oszk.hu/04900/04971/html/ 
251

 A fellelt adatok rendkívül hiányosak. Nincs minden alakulat felsorolva, a helyszínek is töredékesek… 

http://mek.oszk.hu/04900/04971/html/
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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 

  Önálló bányamunkára vezényelt zászlóalj  ? 1954. 4077 

 

A KMKA bányász századok és zászlóaljak 1954. november végétől való elhelyezési körleteire 
a következő táblázatban foglaltam össze az adatokat. Egyes zászlóaljak megosztottak voltak. 

Hadrendi 

szám 
Megnevezése Hely Időszak Fedőszám 

1. Önálló bányász század Petőfibánya 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1213252 

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 1205253 

Zirc 

6. Önálló bányász zászlóalj Esztergom 
1954.11.25.-1957.03.30. MN 1206254 

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 1211255 

12. Önálló bányász zászlóalj Kisgyón 
1954.11.25.-1957.03.30. MN 1212256 

Bodajk 

13. Önálló bányász zászlóalj Komló 1955-56. MN 4066257 

14. Önálló bányász zászlóalj Komló 1955-56. MN 4055258 

 
Központi Bányász Csoport 
Parancsnokság 

Budapest 1954.11.25.-1957.03.30. MN 1200259 
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 Csonkaréti Károly szerint a századból 1956-ban a fedőszám nélküli 15. önálló bányász zászlóalj alakult meg. 
253

 1954-55 Tata (Baji laktanya), 1956-57 Zirc. 
254

 1954 Esztergom, 1955-57 Dorog 
255

 1954 Várpalota – Zirc, 1955-57 Várpalota. 
256

 1954 Kisgyón, 1955-56 Bodajk. 
257

 1954 Komló (13. bányamunkára vezényelt zászlóalj), 1955-56 Komló (13. önálló bányász zászlóalj). 
258

 1954 Komló (14. bányamunkára vezényelt zászlóalj), 1955-56 Komló (14. önálló bányász zászlóalj). 
259

 Bányamunkás Csoport Parancsnokság  Budapest, 1954; Központi Bányász Csoport Parancsnokság  Buda-

pest, 1954-1955; Katonai műszaki kisegítő alakulatok parancsnoksága  Budapest, 1955-1956. 
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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 létrehozását. A „Szervi határozmány” sze-

rint ez: „olyan haderőn kívüli katonai szolgálat, mely hivatva van a népgazdaság egyes terü-
letein 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 laktanyában260
 

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! 

 

„… 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 
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 Ennek majd az 1956-os események kapcsán lesz fontos jelentősége. 
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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…”261

 

 

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.262
 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-

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…”263

 

 

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… 
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 Dr. B. Stenge Csaba: Tanulmányok Tatabánya történetéből I. 
262

 Ez bizony a Szentpéteri-kapuban épülő gigantikus páncélos laktanya volt. Soha sem fejeződött be, mert a 
hadsereget leszervezték. Hozadéka a mi életünkben, hogy a már megépült parancsnoki és legénységi épületekben 
működik a megyei kórház. Természetesen aztán már kórházként ehhez még számos épületet emeltek az idők 
folyamán. 
263

 Oral History Archívum.  

http://www.visszaemlekezesek.hu/andorka-rudolf 

http://www.visszaemlekezesek.hu/andorka-rudolf
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„… 1954 novemberében264
 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 
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

265
 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 
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 1954 novemberében került sor az utolsó politikailag megbízhatatlannak minősített sorkötelesek behívására. A 
témáról Id.: Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos dandár.  Bp. 2005. 292 p. 
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 Munkaszolgálatos katonák 
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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… 

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… 
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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,266
 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 

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… 
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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 
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. 
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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  fizetés267

  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-
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!  

                                                           
267

 Az 1951-ben létrehozott építőalakulatok katonái nem kaptak fizetést és zsoldot sem, gyakorlatilag rabszolga-

ként dolgoztatták őket. Az 1953-as átszervezés - a Bányamunkás Csoport - létrehozása után adtak csak bért a 
Musz-os katonáknak, zsoldot még ekkor sem. 
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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

268
 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, 
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. 
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 „Akié a föld, azé a vallás." Az ellenreformáció korából származó elv, a földesuraknak joguk volt megszabni, 

hogy jobbágyaik milyen vallást kövessenek. 
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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 – egyenruhánk269

 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.
270

 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 – 

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… 
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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. 
270

 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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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"271
 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… 

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. 
                                                           

271
 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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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-

radt.
272

 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. 
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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. 
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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…”273
 

 

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. 
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 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, 
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. 
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Hegyi László vőrgy.274
 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.  

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-
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 Vezérőrnagy 
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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”275
 

 

 

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

276
 is rövidesen a forradalom oldalán volt! 

 

„… 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 
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 HL MN VIII. 38. fond MNVK Hdm. Csfség iratai 005218/MNVK Hdm. Csfség – 1956. sz. (HL MN 1956/T-

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 
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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„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!"  

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 
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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

277
 becézett orosz puskát. Érdekes módon minden századnál volt 

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-

                                                           
277

 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 
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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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 
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. Kopácsinak278

 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. 

                                                           
278

 Úgy gondolom, hogy biztosan nem Kopácsi Sándorról, a későbbi Nemzetőrség főparancsnok helyetteséről 
van szó, mert ő ekkor még javában Budapest rendőrfőkapitánya volt, 1952-től. 
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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…279
 

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…”280

 

 

„… 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…”281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
279

 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. 
280

 Csertán Ferenc visszaemlékezése.  
281

 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.  
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„ Szerencse fel, szerencse le, 

Ilyen a bányász élete…”1
 

 

Az 1950-es évek elején már folyik a borsodi „kooperáció” megvalósítása. Mennek az 
építkezések. Kazincbarcikán a vegyiművek, Berentén az erőmű és a központi szénosztályozó, 
szerte borsodban pedig a szénbányák fejlesztései…  

Ezek először extenzív módon, azaz a hagyományos művelési módszerekkel történnek, viszont 
erős létszámmal. Erre nemcsak a bányászságot, hanem a KÖMI táborok rabjait, a munkaszol-

gálatos honvédeket, de a „hadifoglyokat” is befogják.  

Megindul a fejlesztés a szénbányászatban, a gépesítés, de egyelőre ez lassan halad. A gépeket 
meg kell tervezni, le kell gyártani, ki kell próbálni, sokszor át kell alakítani… A, főleg szovjet 

relációból beszerzett gépeket erőltetik, de ezek teljesítménye sokszor nagyságrenddel na-

gyobb, mint a szállítórendszeré, a bányabiztosításé és sok minden másé. Ráadásul nem mind 
olyan kőzet- és szénviszonyokra vannak tervezve, mint ahol a mieink alkalmazni akarják, vagy 
alkalmazni akartatják! Sokszor a műszaki kudarcokból politikai témát eszkalálnak, ami a fé-
lelmet növeli, nem alaptalanul, mert lesznek „bányászperek” is ahol súlyos büntetéseket osz-

tanak ki! 

A borsodi szénbányászatra is egyre nagyobb feladatok hárulnak, amit a végrehajtó hatalom 
minden áron kikövetel, teszi ezt agitációval, kitüntetésekkel, versenymozgalmakkal, de a bün-

tetés és megtorlás számos eszközével is. Az ÁVH2
 berkein belül létrejönnek azok az osztályok, 

akik a szabotázst és az ellenséget keresik minden helyen, így a bányákban, iparvállalatoknál, 
a közlekedésieknél, de nagyjából mindenki gyanús, aki él… 

Ezeket az éveket szándékosan az újságokban megjelent cikkek, híradások alapján mutatjuk be. 
Főleg csak a bányászati témákhoz fűzünk megjegyzéseket. Elolvasás után mindenki maga 

vonja le a konzekvenciát! 

 

1950 

Az 1950. esztendővel elkezdődött első ötéves terv alapvető célkitűzései, a tervezett 
nagyarányú iparfejlesztés, a mezőgazdaság, az életszínvonal fejlesztése a széntermelés erőtel-

jes növekedését kívánták meg. 

                                                 
1
 Bányászhimnusz 

2
 Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) a magyarországi kommunista pártállami diktatúra részben titkosan tevé-

kenykedő államvédelmi szervezete volt 1948 és 1956 között. Feladata hivatalosan a rendszer ellenfeleinek üldö-
zése, a rendszer és vezetőinek védelme volt. A ténylegesen Rákosi Mátyás pártfőtitkár által mozgatott szervezet 
az állampárton (Magyar Dolgozók Pártja, MDP) belüli hatalmi küzdelmek részese, a politikai leszámolások fő 
eszköze és végrehajtója is volt. Az ÁVH egyik legfontosabb elődszervezete az állami rendőrség, illetve a Be-

lügyminisztérium szervezeti egységeként működő Politikai Rendészeti Osztály (PRO, 1945–1946), majd Állam-

védelmi Osztály (ÁVO, 1946–1948) volt. Működése során egyre szélesebb feladat- és hatásköröket kapott, ezzel 
összefüggésben magába olvasztott több korábban önálló állami szervet, illetve más szervezetek egyes egységeit 
is. Az ÁVH formálisan kezdetben a Belügyminisztérium, majd közvetlenül a Minisztertanács alárendeltségébe 
tartozott, ténylegesen azonban mindvégig az MDP legszűkebb vezetése, főképp Rákosi Mátyás főtitkár határozta 
meg a tevékenységét. 
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Erre az időszakra az új aknák nyitása, a frontfejtések elterjedése, a szállítás gépesítésének 
kiszélesítése, az elővájások és fejtések gépesítésének megkezdése a jellemző.  

Mindez azonban változó sikerekkel, 
mert a kritikátlan, megalapozatlan mó-
don végrehajtott „szovjet módszerek és 
gépek” átvételei igen gyakran elsza-

kadnak a hazai viszonyoktól… 

Az I., II. és III. telepben a frontfejtések 

csak fokozatosan terjedtek el, s ebben 

az időben kizárólag fabiztosítással dol-

goztak. A frontfejtéseken a gépi jövesztés kezdeti lépéseit Harica lejtős aknán, Tervtárán, 
Sajókazán és Kurityánban tették meg, ahol Donbasz kombájnokat helyeztek üzembe. 1954 
végén Gornyák kombájnok alkalmazására is sor került. A nyugati részmedencében az 1950-es 

évek elején MV–60-as és Joy–Sulliwan CEE–5 típusú angol réselőgéppel folytak kísérletek, 
eredmény nélkül. 

Megfelelő fejtési biztosítási technológia hiányában ezek a kezdeti gépi jövesztési kísérletek 

eleve nem hozhatták meg az elvárt eredményt. A technológiai lánc elemei nem voltak egyen-

súlyban egymással. 

 

Korabeli réselőgép típusok 

 

 

 

 

 

 

 

MV-60 réselőgép 
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Rövidhomlokú kamra és pillérfejtések réselése 

 

A vastagabb IV. és V. telepben betörő lövéses robbantást alkalmaztak. A homlokkal párhu-

zamos fabiztosítás mellett a szénhomlokra szerelték a láncos vonszolót, s ezért a szén egy ré-
sze lapátolás nélkül, rárobbantással jutott a szállítóberendezésre. A viszonyoktól függően két-
három fejtési utca előrehaladása után szerelték át a láncos vonszolót. Így a rárobbantás csök-

kenő mértékben ugyan, de tovább folytatódott… 

Ennyit csak előzetesként. A fejtési, gépesítési dolgokat egy külön fejezetben leírtuk, annak 

elemzéseivel együtt, akár sikeres volt, akár nem. Megtettük ezt a teljes borsodi szénmedencé-
re, de egy külön fejezetben a sajószentpéteri szénbányászatra is külön. 

Itt, a továbbiakban, csak időrendben próbáljuk meg lekövetni az eseményeket, hogy képet 
alkothassunk a rendszerről, az országban zajló jó és rossz dolgokról egyaránt. 

„1950 nyarán a Sajószentpéter és Kazincbarcika között elterülő lapályon még hullám-

zott a búzamező és Berente község szerényen 
húzódott meg a szénrejtegető dombok tövé-
ben. Egy évvel később hatalmas ütemű épít-
kezés indult meg és néhány év leforgása alatt 

teljesen megváltozott ez a csendes vidék. 
Ezen terület közepén felépült a borsodi szén-

bányák központi osztályozója, hatalmas pá-
lyaudvarával; tőle 1 km távolságban Sajó-
szentpéter felé a borsodi hőerőmű és valami-

vel messzebb Kazincbarcika irányában a 
borsodi vegyiművek ipartelepe. Ezekkel és egyéb ipari létesítményekkel a két bányaközpont: 
Sajószentpéter és Kazincbarcika közötti 5 km-es síkság csodálatos gyorsasággal teljesen be-

épült, Berente község pedig kinyújtózkodott egészen a műútig és beolvadt Kazincbarcika vá-
rosba, tehát a központi osztályozó és a többi nagylétesítmény is Kazincbarcika város területén 
fekszik. 
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A központi osztályozó telepítését a körülötte fekvő mintegy 40 akna szénelőkészítésének a köz- 

pontosítása tette szükségessé. Ezeknek az aknáknak a korszerűsítésével ugyanis a legtöbb 
üzemi osztályozót át kellett volna építeni.  

 

Berentei központi  
szénosztályozó építése3

 

 

Ma a központi osztályozó az öt különböző fűtő-
értékű és hamutartalmú borsodi telepből egysé-
ges minőséget állít elő és ki tudja elégíteni az 
ipari nagyfogyasztókat, valamint a kisipari és 
háztartási szénigényeket egyaránt. 

A helykijelölésnél a súlyponti fekvés, a Sajó közelsége és a vasúti, valamint a közúti forgalom 
adottságai voltak az irányadók… 

Az osztályozó építése 1951. május 20-án kezdődött és 1954. november 7-én már megindult az 
első gépegység üzeme. Azóta újabb egységek léptek be és jelenleg már csak néhány kapcsoló-
dó beruházás megvalósítása van hátra…”4

 

 

A Központi Szénosztályozó környezete, iparvágányok,  
és a majdani kötélpályák 

 

                                                 
3
 Rónaföldi archív 

4
 Reményi Viktor: A berentei központi osztályozó. Bányászati Lapok, 1961 (94. évfolyam, 1-12. szám)1961-06-

01 / 6. szám 
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A sajószentpéteri frontfejtési teljesítményt méltatja egy szakcikk. 

 

„ … Ezek azonban még nem is az optimálisan elérhető eredményiek. Hansági Imre a 
Bányászati és Kohászati lapok 1949. évi 11. számában megjelent „Határfelé és hazafelé ha-

ladó frontfejtés kérdései“c. értekezésében megemlíti, hogy Sajószentpéteren a Ш. sz. 70 – 80 

cm vastag telepben, a frontfejtés bevezetésével a teljesítmény elérte előbb a 3,0 majd később a 
4,4 to/műszak értéket is, noha sem a gépesítés, sem pedig a grafikon szerinti munka bevezeté-
se 1947-ben még nem lehettek teljesítményemelő tényezők. Mégis, az igen vékony telepben az 
országos átlag-fejtési teljesítménynél 30 %-kal nagyobb értéket értek el. Gépesített és jól 
megszervezett frontfejtésekben azonban 10 – 12 to/műszak körüli teljesítmény is elérhető, 
amint azt már külföldi példák is mutatják. Már pedig ma, az oldalréskaros széngyaluk, csuk-

lós süveggerendával rendelkező biztosító elemek, páncélkeretes láncos vonszolók, stb. alkal-

mazásának korában a magyar frontfejtések teljes gépesítése is elvileg lehetővé vált, s ezzel, 

 

figyelembevéve a mellékkőzet-viszonyokat, a telepvastagságtól függően, (4,5 – 40,0 

to/műszak teljesítmények is elérhetők lesznek…”5
 

 

 

 

Aztán a térségi lapok, napi szinten számolnak be a bányák termeléseiről, a munkaversenyek-

ről… Mindezek nagyon értékesek számunkra, mert sok mindent megtudhatunk ezekből.  A 

bányák helyzetét, a termelési adatok egy részét, a gondokat-bajokat, sőt még neveket is, mind 
a fizikai, mind a vezető dolgozókkal kapcsolatosan.  

 

„102.2 százalékra teljesítették februári termelési tervüket a sajómelléki bányák  

A Sajómelléki Szénbányák NV vezetősége elkészítette az összeállítást a sajómelléki bá-
nyaüzemek februári teljesítményéről. A kimutatás szerint az üzemek közül Alberttelep dolgo-

zói verekedtél: magukat az élre: havi termelési tervüket 119 százalékra teljesítették.) Második 
a felsőnyárádi bányaüzem lett 115.8 százalékos tervteljesítéssel Az üzemek további sorrendje: 
3. Rudolftelep 105.9 %, 4. Sajókaza 103.7 %, 5. Szuhakálló 103.6 %, 6. Edelény 102 %, 7. 

Berente 101.2 %, 8. Sajószentpéter 100.7 %, 9–10–11. Kurittyán, Ormospuszta és Szelesakna 
100 %, 12. Bánfalva 95.4 %, 13. Sajókazinc 87.8 % és 14. Harica 86.8 %.  

                                                 
5
 Mayer Ferenc okl. bányamérnök, aspiráns: Néhány hazai fejtési módszer kritikai vizsgálata.  Bányászati Lapok, 

1952 (85. évfolyam, 1-12. szám)1952-04-15 / 4. szám 
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A Sajómelléki NV üzemelnek átlagos tervteljesítése februárban a részeredmények összesítése 
alapján 102.2 százalékot tesz ki.”6

 

 

„Sajószentpéteri bányászok kimagasló eredményei  

A sajószentpéteri nehéz körülmények között dolgozó bányaüzem februári előirányzatát 
108 százalékra teljesítette. Az üzemnél 42 Kiváló dolgozó kapott elismerő oklevelet, ezeket 

bensőséges ünnepség keretében adták át Ezen a napon a dolgozók igen szép eredményeket 
értek el. Így a 2-es aknánál Veres István vájár és Balázs Lajos csillés 499.5, Balogh István 
vájár és Soltész Gyula csillés 475 százalékot telesített.” 

 

„Fokozódó versenyben emelik termelésüket a sajómelléki bányák… 

Kondón a sztahánovista
7
 kongresszus, Rákosi és Gerő elvtársak kritikája után egyre 

több dolgozó kapcsolódik be aktívan a politikai munkába és belátják, hogy az eddig fennállott 
hibákat ki kell és jó munkával ki is lehet küszöbölni. A sztahánovista tanácskozással 
egyidőben rendezett ünnepségen az üzem legjobb dolgozói örömmel vették át a kitüntető okle-

velet. Ezen a napon Polacsek István vájár 334 százalékos, Szollár István élmunkás vájár csa-

pata 241 százalékos teljesítményt ért el.  

Szollár elvtárs, az oklevél átvételekor ezeket mondotta:  

– A múltban hat tagú családommal alig tudtunk megélni, éhbérért dolgoztattak. A nél-

külözésnek már csak az emléke maradt meg. Mostanában 1500–2000 forintot is megkeresek 

havonta. Gyermekeimnek, feleségemnek rendes ruhája van, most is OKA utalványt kaptam, 
ünneplőruhát veszünk az asszonynak s a gyermekeknek. A régi, mindennapos krumpli helyett 

bőven kerül hús, tészta, bor is az asztalra. Mindezt a Pártnak, Rákosi elvtársnak jobb és 
eredményesebb munkával hálálom meg…”8

 

                                                 
6
 Észak-Magyarország, 1950. március (7. évfolyam, 52-75. szám)1950-03-02 / 52. szám 

7
 Alekszej Grigorjevics Sztahanov, születésekor: Andrej (1906. január 3. – 1977. november 5.) szovjet bányász, 

a sztahanovista mozgalom névadója. Lugovajában, Orjol közelében született. 1927-ben kezdett dolgozni a Do-

nyec-vidéki Centralnaja-Irmino bányában. 1933-ban pneumatikus fejtőkalapács-kezelő lett, majd 1935-ben vájár 
tanfolyamon vett részt. 1935. augusztus 31-én 102 tonna szenet bányászott ki 5 óra 45 perc alatt, ami az előírt 
mennyiség 14-szerese volt. Szeptember 19-én új csúcsot állított fel, 227 tonnát termelt egy műszak alatt. Ezzel 
névadója lett a munkásokat nagyobb termelékenységre ösztönző, a szocialista gazdasági rendszer fölényét hirde-

tő sztahanovista mozgalomnak. A képe újságokban és plakátokon jelent meg, még a Time magazin címlapjára is 
kikerült. 1936-tól 1941-ig a moszkvai Ipari Akadémia hallgatója volt, majd 1942-ben kinevezték a karagandai 
31-es bánya igazgatójának. 1943 és '57 között a Széntermelési Minisztériumban dolgozott, mint a szocialista 
munkaversenyért felelős vezető. 1957-től a Csisztyakovantracit bányavállalat igazgatóhelyettese, végül 1959-től 
1974-es nyugdíjazásáig a Torezantracit bányavállalat 2/43-as igazgatóságán főmérnök-helyettes. 

Alkoholizmussal is küzdött, ezért idővel Sztakanovnak (sztakan oroszul pohár) is nevezték. Élete végén idült 
alkoholizmussal került elmegyógyintézetbe, és ott is halt meg. Sztahanov törekvéseit és első teljesítményeit 
cseppet sem lebecsülve, azért a következők valószínűsíthetők. Ezt igazolták a hazai egyes követőeinek teljesít-
ményei is. Valójában csak azért tudta véghezvinni ezt a kimagasló munkateljesítményt a későbbiekben, mert a 

párt előre megszervezte az eseményt és több bányász segített neki. A termelési propaganda mindennél fontosabb 
volt! Konsztantyin G. Petrovot, a Centralnaja-Irmino párttitkárának egy nyilatkozata szerint: „Nem kellett, hogy 
Sztahanov legyen az első… bárki lehetett volna. Végül is nem egy bányászon múlt a rekord megdöntése, hanem 
egy új szénfejtési módszeren.” 
8
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 „ Vájáriskoláink első évének mérlege 

Most, a bányaipari beiskolázások megkezdése előtt érdemes visszapillantást vetni 
azokra a tanulmányi eredményekre, amelyeket a jövő bányászai a vájáriskolákban elértek. A 
13 vájáriskola közül kilencből már befutott a részletes jelentés arról, milyen osztályzatokat 
kaptak a vájártanulók. 

A legjobb eredményt, a legtöbb kitűnő osztályzatot a nagymányoki vájáriskolában érték el. 

Itt hetvenkét tanuló közül tizenheten kaptak kitűnő osztályzatot, tizenhatan jelesre, tizenketten 
jóra, tizennyolcán közepesre végeztek, tehát az átlageredmény nagyon jó. A legnagyobb lét-

számú iskola a dorog-tokodi, 11 kitűnő, 19 jeles, 18 jó és 43 köze-

pes tanulót produkált. Az összlétszám 112. Sajószentpéteren 53 ta-

nuló közül 11 kitűnően, 21 jelesen végzett. Petőfi-bányatelep és 
Rózsaszentmárton 78 tanulója közül 13 kitűnő, 19 jeles és 23 jó 
osztályzatot kapott. Érdekes, hogy a 834 vájártanuló közül 52 le-

ánytanuló van.  

 

Díszegyenruhás vájártanulók9
 

 

 

Százalékszám szerint Ajkacsinger-völgy és Várpalota iskoláiba jár a legtöbb leány, utánuk 
Sajószentpéter következik. 

A vájártanulók resztvettek a tanulmányi versenyben is, amely február 8-án kezdődött meg. 
Vállalták, hogy a szocialista verseny szellemében megjavítják tanulmányi eredményeiket, 
igyekeznek szakmájukat alaposan elsajátítani és a munkafegyelmet megszilárdítani. A legjobb 
tanulók, a tanulmányi verseny élenjárói, a tanévzáró vizsgák során könyv- és pénzjutalmakat 

kaptak a Munkaerőtartalékok Hivatalától.10”11
 

 

„ Rákosi elvtárs szavára egyre több fiatal jelentkezik bányamunkára 

Sorra ajánlják fel földjüket a kettősfoglalkozású bányászok 

Rákosi elvtárs beszéde óta, melyben arra hívta fel az ifjakat, 

hogy „példamutató munkájukkal támogassák a bányászokat", az 
ifjak százai fordultak a bányászat felé. 

Az ifjúság megértette, hogy Rákosi elvtárs miért mondta ezeket a 
szavakat. De megértették azok is, akikről Rákosi elvtárs így szólott: 
„Vagy kétszázezerre rúg az olyan ipari munkásoknak a száma, akik 

                                                 
9
 MTI foto. Vadas Ernő.  

10
 Munkaerő-tartalékok Hivatala (MTH), az ipari és a kereskedelmi szakmunkás-utánpótlás biztosítására 1950-

ben életre hívott szerv, amelynek hatásköre az ipari és kereskedelmi tanulók iskoláira terjedt ki. Az 1952/53. 
tanévtől a vas-, építő-, a bánya- és faipar számára biztosította a szakmunkásokat. 1956-ban megszűnt, 1957-ben 

hatáskörét a Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztálya vette át. Annak idején a szakmunkásképző inté-
zetek neve is ezzel kezdődött, MTH… számú intézet. Később MüM… számú intézet. 
11
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Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

9 

földdel is rendelkeznek. Ezek a munkások az aratás, vetés idején gyakran elmaradnak a gyár-

ból (és a bányából. – Szerk.) és ezzel zavarják a termelés menetét.“… 

A borsodi szénmedence paraszt-fiataljai körében is nagy visszhangra talált Rákosi elvtárs 
felhívása. 

Az edelényi szénbányáknál 30 parasztfiatal, a kurittyáni bányaüzemben 10 DISZ-tag,
12

 Put-

nokon 70 parasztfiatal jelentkezett, hogy a széntermelési munka szocialista dicsőségéből kive-

hesse a részét. Sajószentpéteren a vájáriskola DISZ-szervezete és a Magasépítési Vállalat 

DISZ-szervezete 40 – 40 bányamunkára jelentkező fiatal toborzását vállalta. 

Viktor Dezső, kőrösladányi pártonkívüli ifjúmunkás, azért jelentkezett bányamunkára, mert 
átgondolta az eddig elért eredményeket és így akarja viszonozni azt a sok jót és szépet, amit a 
fiatalok már eddig is kaptak a népi demokráciától. 

Rákosi elvtárs beszéde után nagy lendülettel vette kezdetét a nevelő, munka, amit a kettősfog-

lalkozású dol-gozók között kell kifejteni a bányatelepeket környező falvakban. Ez az úgyneve-

zett kétlaki munkásréteg egyszerre zavarja az ipar és a mezőgazdaság termelését" – mondotta 

Rákosi elvtárs. 

Farkaslyukon rövid idő alatt 60 dolgozó tért vissza a meggyőző felvilágosító munka hatására 
a bányába… 

Ezek az eredmények is azt bizonyítják, hogy ott, ahol munkaerőhiánnyal próbálják „megma-

gyarázni" a termelésben való lemaradást, ott számításon kívül hagyták azt a hatalmas tartalé-
kot, amelyre Rákosi elvtárs hívta fel a figyelmünket. A fentiekből látjuk, hogy tervszerű szer-

vezéssel, céltudatos nevelő munkával, a földdel rendelkező parasztság ezreit lehet felsorakoz-

tatni az iparunk kerekeit mozgató szén kitermelésének hazafias munkájához…”13
 

 

Az előző fejezetekben láttuk, hogy 1946-ban Borsodban a következő bányászati nemzeti vál-

lalatok jöttek létre,  

 Ózdi Szénbányák N. V. (Ózd),  

 Diósgyőri szénbányák N. V., (Diósgyőr), 
 Sajómelléki szénbányák N. V., (Sajószentpéter). 

1950. október 1-én aztán a Sajómelléki szénbányák Nemzeti Vállalatot (Sajószentpéter) két 
részre osztották,  

 Bükkaljai Szénbányák N. V. (Sajószentpéter)   

                                                 
12

 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. 
13
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 Szuhavölgyi Szénbányák N. V. (Kurityán). 

 

1951 

 

1951. január 1-én a „nemzeti vállalat” elnevezést megszüntették. Gyakorlatilag meg-

maradt a felosztás az előzőek szerint. Sajószentpéter esetében a Bükkaljai Szénbányák Válla-

lat elnevezést használták. Az Ózdi Szénbányákból ekkor vált ki és lett újra önálló az Egercse-

hi Szénbánya Vállalat. 

 

„A kongresszusi versennyel az új széncsata győzelméért!... 

 Nagyteljesítményű szovjet réselőgépet kapott a sajószentpéteri II. akna  

A Bükkaljai Szénbányák dolgozói jelentős eredményeket érnek el a ,,kongresszusi zász-

lóért“ folytatott versenyben.  

A sajószentpéteri II-es aknában Sólyom Pál csapata 206, Ambrus József 202, a IV-es aknában 
Szabó Gyula csapata 142 százalékot teljesített.  

A kondói üzem dolgozói közül Kasza László 256, Pozsga Bertalan 255, Ballag Dezső 275 szá-
zalékot ért el.  

A berentei üzemnél Nagy Sz. József 156, Tóth Sándor 133 százalékot teljesít.  

Herbolya Billa-táró üzemében H. Gyenes István 266, a Kakucsai-tárón ifj. Bene Lajos 151, 
Káposzta János 140 százalékot ért el 

A Bükkaljai Szénbányák üzemeinél a kongresszusi verseny megindulása óta javult a munkafe-

gyelem. A legjobb eredményt ezen a téren a bánfalvi üzem érte el: naponta 1–2 dolgozó hi-

ányzik. A munkafegyelem terén legutolsó helyen Kondó áll, ahol még mindig 25–30 hiányzó 
akad naponta.  

A sajószentpéteri II-es akna dolgozói pár nappal ezelőtt új nagy teljesítményű szovjet réselő-
gépet kaptak. A dolgozók nagy örömmel fogadták a Szovjetunió segítségének újabb bizonyíté-

kát s ígéretet tettek, hogy a réselőgép beállítása 
után jelentősen fokozzák teljesítményüket.  

A kondói bányaüzem dolgozói egy Szemán-féle 
réselőgépet kaptak, melyet már munkába is állítot-

tak. 

 (Kovács Gábor sajtófelelős)…”14
 

 

Szemán-féle réselőgép 

 

                                                 
14
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A cikkben leírtakat érdemes majd összevetni a sajószentpéteri gépkísérletek fejezetben leír-
takkal is! 

 

„ Több szén termelésével hálálják meg a Párt segítségét, nagy eredményekkel harcol-

nak kongresszusi vállalásaik teljesítéséért a Bükkaljai Szénbányák dolgozói 

 Rákosi elvtárs az Országos Bányászértekezleten tartott beszédében rámutatott: „A 
Magyar Kommunista Párt történeke a magyar bányászsággal elválaszthatatlanul össze van 
fűzve. Így volt ez már 1919-ben is, így volt a Horthy fasizmus nehéz évtizedeiben és így volt ez 

1943-től kezdve szakadatlanul.“ Rákosi elvtárs a továbbiakban kijelentette: „Számunkra egy 
percig sem volt kétséges, hogy ha bányászainkhoz fordulunk, megfelelő választ fogunk kapni.“  

A magyar bányászok, megyénk, Bükkalja bányászai rászolgáltak erre a bizalomra és ezekre a 
kitüntető szavakra. Megfeszített erővel dolgoztak, hogy hazánkban meginduljon a termelés, a 
lüktető, eleven élek Elindították az első szénnel telt csillesorokat, hogy a gyárak, erőműtele-

pek dolgozni kezdjenek, – iparunk, közlekedésünk vérkeringése meginduljon… 

Az új széncsata győzelméért!  

A bányászok törhetetlen harcosai szocialista építésünknek, békénk megvédésének. Az 
Országos Bányászértekezlet után még nagyobb lendülettel indullak harcba a több és több 
szénért megyénk bányászai, közöttük a Bükkaljai Szénbányák dolgozói. Ötéves tervünk több és 
egyre több szenet követel bányászatunktól és ezt szem előtt tartva, a bányászok újult erővel 
küzdenek az új széncsata győzelméért'.  

Pártunk, kormányzatunk segítségére sietett a magyar bányászoknak és a Bányászértekezlet 

után olyan határozatot hoztak, amely megteremti a szocialista bányászat létrehozásának fel-

tételeit.  

A Bükkaljai Szénbányák dolgozói is nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a Bányász érte-

kezlet határozatait, különösen annak őrültek, hogy új gépekkel látják el bányászatunkat.  

A felszabadulás idejéig a bányáknál csak hírből hallottak bányagépekről, modem, réselő-, 

fúrógépekről, kaparószalagról, villamosfúróról, bányakombájnról. 

A bükkaljai bányák gépesítése  

A Bükkaljai Szénbányák dolgozói Rákosi elvtárs beszéde után tudják, hogy Pártunk 
útmutatását követve kormányzatunk megvalósítja a bükkaljai bányák gépesítését is. A 
Bükkaljai Szénbányák dolgozói még nagyobb lendülettel harcolnak a termelés fokozásáért, 
hogy addig se okozzon sehol fennakadást a termelésben a szénhiány, amíg a nélkülözhetetlen 
gépi berendezéseket legyártják számunkra, a több szénért folytatott csatában a mi bányaüze-

meink dolgozóit is segítik már a gépek. Már 1948-ban üzembehelyeztük az első kaparógép 
berendezést.  

Az ötéves terv első évében a többtermelés harcának közepette, a dolgozók arra törekedtek, 
hogy jobban kihasználják nyolcórás munkaidejüket, hogy biztosítani tudják a megfelelő meny-

nyiségű szenet hazánknak. A Párt és a Minisztertanács határozata óta tovább fokozódott a 
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termelés. A dolgozók a magyar bányászat történetében soha nem látott kereseti lehetőségek-

hez, szociális juttatásokhoz, magasabb életszínvonalhoz jutottak a Párt gondoskodása folytán.  

A bányagépi berendezések rövid időn belül a Bükkaljai Szénbányák üzemeinél jelentősen ki-

bővültek. A Minisztertanács határozata óta alig telt el két hónap, máris három komplett új 
kaparó gépi berendezési kaptak a vállalat üzemei.  

A sajószentpéteri bányaüzem 2. aknájának dolgozóit különös kitüntetés érte: nagyteljesítmé-
nyű új szovjet réselőgépet kaptak, mellyel jelentősen fokozzák teljesítményűket.  

Ugyanebben az aknában a gépi berendezések segítségével a 60 cm vékony széntelepen front-

fejtés bevezetésével biztosítjuk a több és jobb termelést. A kondói bányaüzemnél a kitűnően 
bevált nagyteljesítményű szovjet réselőgén segítségével, valamint egy Szemán-féle réselőgép 
beállításával gyors ütemben folyik az új szénmezők feltárása, hogy rövid időn belül egy szov-

jet kombájn beállításával még tovább fokozzuk a termelést… 

  A munkafegyelem megszilárdulásának jelentős eredményei  

És a bányász dolgozók újból meghálálják a Párt, Rákosi elvtárs nagy segítségét. Mióta 
megjavult a munkásszállítás, a bánfalvai üzemnél – habár a dolgozók 70 százaléka vidéki – a 

munkafegyelem megszilárdult. 

A munkafegyelem jelentős megszilárdulásának eredménye meg is mutatkozik a termelésben…  

A berentei üzem felemelt tervét 100 százalékban teljesítette. Ugyanígy a sajószentpéteri né-
gyes aknánál – annak ellenére, hogy a dolgozók mindannyian faluról, Alacskáról járnak be – 

a havi távolmaradók összlétszáma nem üti meg az öt százalékot. Pártunk és kormányunk in-

tézkedéseit a Bükkaljai Szénbányák üzemeinél minden dolgozó megértette s habár technikai 
nehézségeink még vannak. ötéves tervünk második évét jóval idő előtt akarjuk és fogjuk befe-

jezni… 

Előre a Párt, Rákosi elvtárs vezetésével az új széncsata győzelméért? Előre több és több szén 
termelésével, a drága Sztálin elvtársunk által vezetett békefront további erősítéséért! 

 DUZSIK JÓZSEF  

Bükkaljai Szénbányák igazgatója.”15
 

 

Országos bányászértekezlet16
 

 

 

Fontos információ az 1951-ben, Sajószent-

péteren is megalakult, bányamentő szervezetről és 
állomásról. 

 

                                                 
15

 Észak-Magyarország, 1951. február (8. évfolyam, 26-49. szám)1951-02-02 / 27. szám 
16

 1950. november. Magyar Filmhíradó48. 
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„ Ózd körzetében, Somsályon, már 1930-ban volt mentőállomás, az új, 20 helyiségből 
álló állomás 1963-ban kezdte meg a működését Farkaslyukon. 

Borsodban 1951-ben alakult meg a bányamentő-szervezet Sajószentpéteren, és a végleges 
állomás a berentei központi szénosztályozómű épületében, 1961-ben kezdte meg a működé-
sét.”17

 

 

A munkaverseny hírekből egyértelmű, hogy 1951 elején a borsodi szénbányászat tago-

zódása a következő: 

 Szuhavölgyi Szénbányák, 
 Rudolftelep, 

 Alberttelep, 

 Sajókaza, 
 Szuhakálló, 
 Kurityán, 
 Felsőnyárád, 

 Szeles akna, 

 Ormospuszta (II.-VII.) 

 Ella akna, 

 Edelény 

 Bükkaljai Szénbányák, 
 Sajószentpéter, 
 Berente, 

 Herbolya, 

 Kondó (bánya és tanbánya) 
 Harica 

 Bánfalva, 

 Nagybarca, 

 Kakucsi táró, 
 Diósgyőri Szénbányák, 

 Márta-bánya, 
 Baross akna,  

 Lyukóbánya, 
 Pálinkás-táró, 
 Anna-bánya, 

 Pereces tanbánya 

 Ózdi Szénbányák 

 Somsály, 
 Farkaslyuk, 

 Borsodnádasd, 
 Putnok,  

 Királd, 
                                                 
17

 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1990 (123. évfolyam, 1-9. szám)1990-03-01 / 3. szám 
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 Egercsehi 

 

Ezt egy 1953-as hivatalos kimutatás is megerősíti majd! 

 

„Megyénk bányászainak kongresszusi versenyében változatlanul a Szuhavölgyi Szén-

bányák Vállalat halad az élen… 

A Bükkaljai Szénbányák második helyre kerültek a megyei kongresszusi versenyben. 
Február l-től 12-ig 88.8 százalékban teljesítették előirányzatukat. A vállalaton belül első a 
berentei bánya 98 százalékkal, második a sajószentpéteri bánya 95 százalékkal. Legutolsó a 
borbolyai üzem, ahol igen nagy az igazolatlanul mulasztók száma. Hiányos itt a szakszervezet 
munkája is, nem mozgósították kellőképpen az aktívákat.  

Az egyéni versenyzők közül különösen kiemelkedik Skollár Béla kondói bányász teljesítménye, 
aki 18 mázsás előirányzata helyett 37 mázsát termelt, ez 207 százaléknak felel meg. A verseny 

nyilvánosságát legjobban a kondói bányaüzemnél biztosítják…”18
 

 

Aztán néhány cikk alapján az is kiderül, hogy érdekes módon ekkor a sajószentpéteri bánya-

üzem a „121. üzem” névre is hallgat!19
 

 

„Megyénk bányászai több szén termelésével harcolnak a Kongresszusi Hét sikeréért… 

A sajószentpéteri 121. számú üzem 2-es aknájában a Kongresszusi Hét első műszakjá-
ban az eddigi eredményt 48 csillével szárnyalták túl. A ki- és beszálláskor hangszóró hirdeti a 
legjobb dolgozók eredményeit. Így éppen, amint odaérünk, halljuk, hogy Czibor Antal párttit-
kár és Sipos Ferenc vájár 300 százalékot ért el.  

A 3-as aknánál 12 csillével termeltek az átlagon felül. Sándor József vájár brigádja 180 szá-
zalékot teljesített.  

A bánfalvai üzemnél kimagasló eredményt árt el Gyenes Lajos vájár 260 százalékos teljesít-
ményével. Benyei Gyula 186, Lozák István. és Tardi Károly 130, Halász Jenő 127 százalékos 
eredménye tűnik ki itt.  

A berentei üzem a Kongresszusi Hét első napján tervét 101.5 százalékra teljesítette.  

A kondói üzemben Geregur István vájár 260 százalékos teljesítményével ért el kimagasló 
eredményt. Kovács Lajos 135 százalékot vállalt, 187 százalékot ért el, Sebők József 160 és 
Leczák József 170 százalékos vállalásával szemben szintén 187 százalékot teljesített.”20

 

 

„433 százalékos teljesítménnyel mutatott példát a sajószentpéteri bánya párttitkára  
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 Észak-Magyarország, 1951. február (8. évfolyam, 26-49. szám)1951-02-21 / 43. szám 
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 Ez tisztára szovjet szisztéma. Ott minden bányászati, ipari és egyéb objektum „fedőszámmal” ellátott. Így az 
ellenség nem tudja, hogy ki mikor miről beszél a számozás alapján… Időnként aztán ezért mi sem! 
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A Bükkajjai Szénbányák Vállalatának legtöbb üzeme a sajószentpéteri üzem, mely ter-

vét 113.5 százalékban teljesítette. Az üzem eredményének kivívásához nagymértékben hozzá-
járult az MNDSz21

 asszonyok jó felvilágosító munkája. A bányászasszonyok az akna lejárójá-
nál fogadták a leszálló dolgozókat és buzdították őket, hogy még magasabb termelést érjenek 
el.  

Stibor Antal párttitkár társával, Sipos Ferenccel – fejenkint – 433 százalékot ért el. Kimagas-

ló teljesítményüket a melegcsákány-váltásnak. munkaidejük jó kihasználásának és az anyagok 
jó előkészítésének köszönhetik.  

A bánfaivai üzemben Sáfrány Gyula 46 mázsás előirányzata helyett 171 mázsát teljesített, 372 
százalékos teljesítményt ért el. Sáfrány Gyula munkatársa, Tamás Ferenc 150 mázsát teljesí-
tett, 326 százalékot ért el.  

A berentei üzem 99.9 százaléknál tart tervelőirányzatának tejesítésében. Kis I. József csapata 
átlagos 176 százalékos teljesítményével a vállalat legjobb kongresszusi csapata. A dolgozók a 
munkaidőt a legteljesebb mértékben kihasználják, a melegcsákány-váltást mindenütt bevezet-

ték Több napon át egyetlen hiányzója sem volt az üzemnek!  

(Kovács Gábor, Sajószentpéter.)”22
 

 

„ A munkafegyelem megjavításával az alacskai bányászok megelőzték Sajószentpétert  

Az alacskai és sajószentpéteri bányaüzemek között folyó párosversenyben az Alkot-

mány ünnepéig Sajószentpéter vezetett. Teljesítményét 100 százalék fölé emelte, míg Alacska 
csak 93 százalékot ért el. Augusztus 20 után azonban a sajószentpéteri bányaüzemben vissza-

esett a termelés. Nőtt az igazolatlan mulasztások száma. Egyre több dolgozó érkezett késve 
munkahelyére.  

                                                 
21

 A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) 1945 és 1956 között működő, a Magyar Kommunista 

Párt kezdeményezésére létrejött szervezet. Az MKP kezdeményezésére 1945. február 18-án alakult meg. A lát-

szólag „pártonkívüli társadalmi szervezet” a nők helyzetének törvényes szabályozását követelte, a férfiakkal való 
teljes egyenjogúsítás alapján. 1946 elején hagyták jóvá szervezeti szabályzatát, amiben a munkás, paraszt, értel-

miségi, háztartásbeli nők politikai és gazdasági problémáinak képviseletét, az intézményes anya- és gyermekvé-
delem előmozdítását, kulturális és oktatói feladatok ellátását jelölte meg fő feladatnak. 1945-ben „Asszonyok” 
címmel képes folyóiratot indított (1949-ig jelent meg). Az első két évben már mintegy 500 ezer tagja, és 500 
vidéki csoportja volt. 1946-ig Budapesten és vidéken a szociális-egészségügyi munkákba kapcsolódtak be. A 

magas csecsemőhalandóság miatt anyatejgyűjtő és -elosztó állomásokat szerveztek, vándorkelengyéket gyűjtöt-

tek és készítettek, vándorautó szervezettel gyógy- és tápszereket vittek a rászorulóknak. Az éhezőket mozgó-
konyhákkal juttatták meleg ételhez. Több településen az iskolák, óvodák, egészségházak, kórházak helyreállítá-
sába kapcsolódtak be. A járványok elleni kampányként tetvetlenítési akciókat szerveztek, a feltornyosuló szemét 
elszállításában is részt vettek. Hadifogoly-szolgálatuk a vidéki pályaudvarokra érkező hadifogoly-vonatokat 

fogadta. Karácsonykor adományokat osztottak, szaktanfolyamokat szerveztek a nők nevelésére, felvilágosítására. 
Az első országos találkozó után (1946. április) már egyre inkább a KMP női szervezeteként működött, hiszen fő 
feladatnak már a reakció elleni küzdelmet, a közigazgatás megtisztítását, a szövetkezetek kiépítését, a széncsata 
támogatását tekintette. Elnöke 1949-ig Rajk Lászlóné, főtitkára 1949 és 1952 között Jóború Magda, majd Vass 
Istvánné volt. 1948-ban a többi női szervezetet is az MNDSZ-be kényszerítették, ezzel létre jött az MDP befo-

lyása alatt álló egységes nőmozgalom, átvéve annak jelszavait. Nők Lapja néven képes hetilapot indítottak.  A 
párt- és DISZ-szervezetek erősödésével azonban 1952 elején e szervezeteket felszámolták, s helyettük a szak-

szervezeten belül alakultak nőbizottságok. Az MNDSZ 1956-ban megszűnt, majd 1957-ben Magyar Nők Orszá-
gos Tanácsa néven alakult újjá, s működött 1989-ig. 
22
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Alacskán a lemaradás láttán a pártszervezet népnevelői komoly felvilágosító munkába fogtak. 
Személyesen beszéltek a későn jövőkkel. Rámutatták, hogy késésükkel és fegyelmezetlenségük-

kel milyen kárt okoznak népgazdaságunknak, de saját keresetük is csökken. A dolgozók belát-

ták, hogy emelkedik széntermelésük, ha melegcsákánnyal váltanak. A munkafegyelem megja-

vulásával valóban nőtt a termelés is.  

Augusztus 21, 22, 23 és 24-én a napi termelés már 100 százalék fölé emelkedett. A jó eredmé-
nyekkel Alacska néhány nap alatt 3 százalékkal megelőzte Sajószentpétert.  

Az alacskai bányaüzemnél Tőzsér József vájár jár elől jó példával. A verseny megindulása óta 
július 1-től 187 százalékos átlagteljesítményt ért el.  

Munkahelyén a műszak megkezdése előtt 15 perccel már ott van. Előkészíti szerszámait, meg-

nézi a munkahely fejtési viszonyait. A műszak megkezdésekor percnyi késedelem nélkül kezdi 
el a munkát. Az ácsoláshoz szükséges fát az üres csillével szállítja a felhasználási helyre.  

A munka jó megszervezésével a megtakarított perceket szenelő munkára fordítja.  

A Bányásznap tiszteletére munkája további megszervezésével még több, eddig mellékmunkára 
fordított időt akar megtakarítani, hogy teljesítményében elérje a 200 százalékot.”23

 

 

Ezekben az években a széntermelést extenzív módszerekkel is igyekeztek fejleszteni. Ez azt 

jelentette, hogy létszámmal akarták növelni a termelést. Ebbe aztán a különböző területekről 
és ágazatokból ugyanúgy történtek toborzások, mint ahogy a KÖMI rabjait, és a megbízhatat-

lannak minősített, de besorozott katonákat (építő és bányász zászlóaljak, önálló hadrendi 
számokkal) is felhasználták.24

 

 

„ A sajószentpéteri bányaüzemi DISz-szervezet felhívása 

A sajószentpéteri bányaüzem DISz- szervezetének fiataljai is bekapcsolódtak abba a 

munkába, amely a tatabányai bányászok felhívása nyomán kezdődött meg ötezer új bányász 
toborzására. A jó felvilágosító munka eredményeként a sajószentpéteri bányászfiatalok eddig 
11 ifjú munkástársat szerveztek be.  

A sajószentpéteri bányaüzem DISz-szervezete most felhívással fordul a megye valamennyi 

DlSz-alapszervezetéhez, kövessék példájukat, fejtsenek ki a fiatalok körében jó felvilágosító 
munkát, hogy minél többen jelentkezzenek bányásznak. El kell érni, hogy a Bányásznapig, a 
bányászság nagy ünnepéig biztosítva legyen megyénk bányaüzemeinek munkaerőszükséglete. 
A sajószentpéteri DISz-szervezet fiataljai elhatározták, hogy a szeptember 2-i ünnepnapon 
változatos kultúrműsorral köszöntik és szórakoztatják az új bányászfiatalokat.”25

 

 

„ Szloboda Sándor sajószentpéteri bányász csapatának felhívása a kondói és alacskai 

bányászokhoz  
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Szloboda Sándor, a Bükkaljai Szénbányákhoz tartozó sajószentpéteri II. számú akná-
ban dolgozó bányász csapata szocialista munkaversenyre hívta a kondói és alacskai bánya-

üzem legjobb csapatát, vagy brigádját. A Szloboda-csapatban jelenleg hiányos a létszám, 
vállalták, hogy a hiányzókra eső termelést is ellátják és az így előirt, normát 100 százalékra 
teljesítik. Fontos felajánlásuk a versenyfelhívásban, hogy a csapat minden egyes tagja határ-

idő előtt teljesíti ezévi tervét s már december 25-re befejezik a terv teljesítését. A csapatban a 
régi bányászok vállalták, hogy a hozzájuk beosztott új dolgozóknak elvtársi segítséget nyújta-

nak munkamódszerük rendszeres átadásával.”26
 

„A kondói bányaüzem legjobb csapatának válasza Szloboda Sándor sajószentpéteri 
vájár versenyfelhívására  

Az Északmagyarország szeptember 9-i számában megjelent Szloboda Sándor 

sajószentpéteri vájár versenykihívása, melyben versenyre hívja a kondói bányaüzem legjobb 

csapatát. A versenykihívásra az alábbiakat válaszolom:  

Kedves Munkatársam! Versenyfelhívásodat az üzemvezetőség ismertette előttünk. Alaposan 
áttanulmányoztuk, s megállapítottuk, hogy az abban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy a 

versenyszellem fokozásává, a termelés emelésével, takarékoskodással minél jobban elősegít-
sük szocialista fejlődésünket. Ezeknek szemelőtt való tartásává, a felhívást csapatom nevében 
elfogadom és a következők teljesítésére kötelezzük magunkat:  

1. A hiányzó munkaerőkre eső termelési részt is normaként vállaljuk, az év hátralevő részében 
140 százalékos átlaggal termelünk.  

2. Az anyagtakarékosségi mozgalom kiszélesítése érdekében 5 százalékos lőszernegtakarítást 
vállalunk ugyanolyan teljesítmény mellett.  

3. Mint dédesi lakos vállalom, hogy dédesi munkatársaim között a hiányzások megszüntetése 
érdekében széleskörű felvilágosító munkát végzek.  

Kérem az üzemvezetőségeket, heg» a közöttünk fennálló párosverseny eredményeiről minden 
héten tájékoztassanak bennünket! 

Előre az évi terv sikeres befejezéséért!  

Barnóczki Géza vájár. Kondó”27
 

 

„A sajószentpéteri III. sz. akna bányászai megfogadják Rákosi elvtársnak:  

Maradéktalanul teljesítjük tervünket! 

Drága Rákosi Elvtárs!  

A feszült nemzetközi helyzet, a felemelt Ötéves Tervünk egyre nagyobb feladatokat ró 
reánk, bányászokra. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójává mi, a 
sajószentpéteri. III. számú akna dolgozói munkateljesítményünk fokozásával készülünk.  
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Nem feledjük el azokat a mérhetetlen szenvedésekkel teli évtizedeket, amelyekben nekünk, bá-
nyászoknak részünk volt.  

A kapitalista elnyomás nyomorúságos éveiben a vidajenők, fehérmiklósok, mandelzsigmondok 

éhbérért dolgoztattak bennünket. Sokan mi közülünk országutak vándoraivá váltak, mert a 

kapitalisták könyörtelenül az utcára dobták azokat, akik felmerték emelni szavukat munkás-

társaik érdekében, – Nem egy elvtársunk életét áldozta a munkásosztály ügyéért, mint id. 
Bemnek István, aki a kapitalisták üldözése elől a bánya mélyére menekült, ott hetekig ellenállt 
a csendőrterrornak, míg elfogadása után az embertelen kínzások, ütlegelések, szenvedések 
elvitték sorainkból.  

Id. Kismolnár Jánost, Kovács Andrást, Mrázek Ferencet és családját halálra keresték. Akik 
dolgozhattak, azok is csak hetenkint kétszer-háromszor mentek le a bányába s egy műszak be- 

tudása mellett két-három műszakot is végig dolgoztak csakhogy megszerezzék családjuknak a 
betevő falatot. Gyermekük iskoláztatására, ruhára, cipőre nem jutott. Akiket szanáltak közü-
lük, kénytelenek voltak 80 filléres napszámon robotolni a kulákok földjén. 1924. június 1-én 
elviselhetetlen életkörülményeink miatt sztrájkba léptünk, őt hétig dacoltunk a- csendőrökkel, 
nem adtuk be derekunkat, titokban tartott gyűléseinken leszögeztük követeléseinket. Legjobb-

jainkat ekkor ismét elfogták, bebörtönözték s kiszabadulásuk után levegőtlen, vizes munkahe-

lyekre osztották be őket, hogy elpusztítsák őket.  

A felszabadulás elhozta életünk gyökeres megváltozását.  

Megbecsültté váltak a bányászok, egészségvédelmünkről, pihenésünktől, üdültetésünk-

ről a nép állama gondoskodik.  

Számtalanszor részesültünk már eddig is különféle anyagi juttatásokban, kitüntetésekben. A 

mi III. számú aknánkban 18 dolgozó kapott kormánykitüntetést, 64-en kaptak hűségjutalom-

ként 22.000 forintot.  

Bányászfiatalságunk előtt megnyíltak a tanulás útjai. Vájáriskolásaink részére külön tanbá-
nyát létesítettek. Modern otthont építettek számukra. Aknász-iskolánkban mind az idősebbek, 
mind fiataljaink tovább tanulhatnak. Sok bányászfiatal jutott el közülünk az egyetemekre, töb-

ben törzstisztek, tisztek lettek Néphadseregünkben.  

Egyik új aknánk mellett épül megyénk egyik büszkesége, az új szocialista bányászváros: Ka-

zincbarcika.  

Hatalmas országépítő munkánkban reánk, bányászokra nagyszerű feladatok várnak. Iparunk-

nak nagymennyiségű szenet kell adnunk, hogy meg tudjuk valósítani Ötéves Tervünk célkitű-
zéseit. Meg kell állapítanunk, hogy eddigi vállalásainknak nem tettünk eleget. Ezért a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére megfogadjuk, hogy 1951. december 31-ig eddigi 

nagyfokú lemaradásunkat behozzuk és évi tervünket maradéktalanul teljesítjük.  

Ennek érdekében vállaljuk  

1. Október 7-én az első siklóban a véges szállító berendezést végnélkülivé szereljük át, 
ezáltal a szállítást könnyebbé tesszük és biztosítjuk az üres csilleellátást.  

2. A termelés emelése érdekében két szovjet típusú fúrógépet szerelünk be, amihez vídia-fejet 

biztosítunk. 
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3. Az egyszemélyi felelősséget teljes egészében kiépítjük, a munkafegyelmet megszilárdítjuk a 
hiányzók szántát a jelenlegi 2.5 százalékról 1.5 százalékra csökkentjük, a csilléket bogár, há-
túra rakjuk.  

4. November 7-ig bevezetjük a ciklusos munkamódszert és tovább fokozzuk dolgozóink mun-

kamódszer-átadási mozgalmát.  

5. Vállaljuk, hogy a jelenlegi dolgozónkinti napi 2.5 csille termelési átlagot 2.9 csillére emel-

jük.  

Ígérjük, hogy azokat a nehézségeket, amelyek vállalásunk végrehajtását akadályoznák vagy 
hátráltatnák, szilárd akarattal és munkafegyelemmel leküzdjük, vállalásunkat minden körül-

mények között teljesítjük, mert tudjuk, hogy ezzel új csapást mérünk az amerikai imperialisták 
háborús uszító táborára és belső ellenségeinkre.  

Fogadjuk, hogy bányászbecsülettel teljesítjük vállalt kötelezettségeinket, tudjuk, hegy ígére-

tünk teljesítését elvárja tőlünk az egész magyar dolgozó nép, Pártunk forrón szeretett drága 
vezérünk, Rákosi elvtárs.  

Harcos kommunista üdvözlettel és bányászköszöntéssel: Jó szerencsét!  

A SAJÓSZENTPÉTERI III. SZAMÚ AKNA DOLGOZÓI”28
 

 

„Felavatták a sajószentpéteri széntörő művet  

Ünnepélyes keretek között avatták fel a Sajószentpéter mellett létesített széntörőművet, 

mely a bányából kikerült szenet összezúzza s alkalmassá teszi kazánok fűtésére. Népgazdasá-
gunk 4 millió forintot fordított a széntörőmű felépítésére.29

 

 

A széntörőmű a szomszédos Sajóbábonyi Vegyi Művek kazánjainak fűtésére alkalmas szenet 
állított elő.  

 

„Megértettem Rákosi elvtárs szavait és megfogadom: ezen túl egyetlen egy műszakot 
sem fogok mulasztani!“  

Bányászok, műszaki vezetők Rákosi elvtárs beszédéről 

A sajószentpéteri bányászok is rendkívül nagy érdeklődéssel olvasták az újságban, 
hallgatták a rádióból Rákosi elvtársnak a tatabányai bányásztanácskozáson elmondott útmu-

tató beszédút. Erről beszélnek mindenütt a bányászok.  

Helmeczi Sándor vájár termelési eredményeivel mindig az élenjárók között van, de – ahogy 

most szégyenkezve bevallja – nem is olyan régen még az ő neve is szerepelt a műszak-

mulasztók között,  

                                                 
28
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– Szeptemberi műszakmulasztásom miatt nem kaptam meg a szalonna- utalványt, le-

vontak 72 forintot, szénutalványomat is csökkentetnék – beszéli. Otthon az asszony joggal 
fogadott szemrehányással. Most már fegyelmezetten, becsülettel dolgozom. Megértettem Rá-
kosi elvtárs szavait és megfogadom, hogy ezentúl egyetlen egy műszakot sem fogok mulaszta-

ni.  

Kismolnár Lajos vájár is megbecsült, élenjáró bányász.  

Egyetlen egy műszakmulasztása sem volt még.  

– Mindannyiunk nevében beszélt Rákosi elvtárs, amikor megállapította, hogy meg kell 
szilárdítani a munkafegyelmet, öntudatos, fegyelmezett légkörnek kell kialakulnia.  

Nálunk is szigorúan helyre kell állítani a munkafegyelmet és ehhez mi, régi bányászok, min-

den erőnkkel segítséget nyújtunk.  

Varjú Dániel, aki a nyáron még a szatmármegyei Tiszaberkiben mezőgazdasági munkán dol-

gozott és toborzás útján került a sajószentpéteri bányához, szeptember eleje óta már 6 műsza-

kot mulasztott,  

– Most döbbentem rá igazán Rákosi elvtárs szavaiból, hogy a műszaki mulasztással 

akaratlanul is az ellenséget segítettem – mondja. Magamnak is ellensége voltam, mert hiszen 

kevesebb lett keresetem.   

Kárt okoztam a műszakmulasztással dolgozó népünknek, a hazának, kárt okoztam vele ma-

gamnak is. Megértettem, milyen súlyos hiba ez, – nem is követem el többet.  

Majoros László és Varga Sándor újonnan toborzott bányászok is arról beszélnek, hogy soha 

sem fognak igazolatlanul mulasztani.  

– Tanulni akarunk és hálásak vagyunk Rákosi elvtársnak, hogy arról is beszélt, ho-

gyan, foglalkozzanak a bányákban az új munkásokkal, hogyan tanítsák őket.  

Majoros László elmondja, milyen szívesen, lelkesen tanítják őket Helmeezi Sándor és Kismol-

nár Lajos vájárok. A napokban például már a kaparószalag szétszedését és összerakását is 
megtanulta a gyakorlott bányamunkásoktól. Hozzáteszi: igyekszem a legjobban tanulni, hogy 

jó szakmunkás váljék belőlem.  

– Most módotok is van ehhez – teszi hozzá Helmeczi Sándor és elmondja a maga éle-

téből vett szomorú emléket., hogyan kellett kínlódnia, mint új bányamunkásnak a múlt rend-

szerben, amíg vájárképzőre mehetett.  

Négy éven át, vagy pontosan 1200 műszakot kellett dolgozni ahhoz, hogy a vájárképző tanfo-

lyamra kerüljön valaki.  

Keserűen emlékszik vissza az átkozott tőkés világra, amikor nem mehetett vájárképzőre ami-

att, mert még 4 műszak hiányzott az előírt 1200-hoz... Fel is hívja a fiatalok figyelmét: becsül-

jék meg azt a nagy támogatást, sok kedvezményt, amiben részük van!  
A sajószentpéteri bányászok mindannyian megfogadták, hogy követik Rákosi elvtárs útmuta-
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tását és a széncsata hőseihez méltó öntudatos fegyelemmel harcolnak az évi terv teljesítésé-
ért…” 

30
 

 

Egy tudományos alaposságú cikkből az 1951. évi kísérleti frontfejtésekkel és gépekkel kap-

csolatosan egy rövid idézet, amely a gondokat, problémákat ismerteti, amelyek eléggé ijesztő 
jelenségeket produkáltak. Nem véletlen, hogy a fronton dolgozó bányászokat igencsak megvi-

selték ezek a jelenségek… Ez a felelős vezetőket is igencsak aggasztotta, hiszen ők is a „fe-

jükkel” és személyes egzisztenciájukkal feleltek egy esetleges tömeges balesetért! 

Itt két bányánál is kritikusak voltak a helyzetek, az egyik a Finkey-táró, a másik Harica bá-
nya. Mindezek ellenére a kísérleteket a felsőbb vezetés erőltette, hiszen őket is erősen presz-

szionálták!  

A leírások és a következmények alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a jelenség ekkor és itt 
kimeríti a „bányarengés”31

 fogalmát! Az ilyen jellegű bányarengés nem gyerekjáték!!! 

 

„…A borsodi II. sz. telep fejtésénél évtizedes tapasztalat, hogy keskeny pászta fejtés 
esetén is a lefejtett területen a kívánt omlás csak 4–5 pászta leművelése után következik be. 
Ugyanaz a tapasztalat a régebbi és újabb frontfejtési kísérleteknél is. A front előrehaladásá-
val a kívánt omlás provokációs lövések alkalmazása ellenére sem következik be, hanem a 

nagy felületen nyitva álló főte egy elért előhaladás 
után hirtelen beszakad…  

 

Borsodi II. telep  

kőzetmechanikai vázlat 
 

A szakadás pillanatában a lefejtett területen lévő 
levegő, mint fújtatóból a fejtéshez vezető vágatok-

ban távozik, néha oly orkánszeríí sebességgel, hogy 
az éppen ott közlekedő dolgozókat formálisan 
földhözvágja, a lámpákat eloltja stb.  

 

Borsodi II. telep  

kőzetleszakadás I. fázis 

 

A szakadás tipikus bányarengés jelenség, ha a bányarengést nem az akusztikájával, hanem a 
dynamikai hatásával mérjük le. 

Perecesen a Finkey-tárói frontkísérleteknél ez a szakadás 25 m előhaladás után, a Kondói 
Harica- i bányánál 30 m előhaladás után következett be. 

                                                 
30
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Borsodi II. telep  

kőzetleszakadás II. fázis 

 

Ez utóbbi bányánál e tapasztalaton okulva Husz 
Nándor és Ürmössy Lajos munkatársak a frontot 

a 30 m elérésekor leállították, kiraboltatták és 
magára hagyták. A frontot egy a felhagyott fronthomlokkal párhuzamosan előre kihajtott elő-
készítő vágatból folytatták, az elhagyott front felé visszahagyott láb egyidejű részbeni, vagy 
teljes kirablásával. A Finkey-táróban ezen frontkísérleteket a dolgozók körében mindjobban 
elterjedő frontiszony miatt abba kellett hagyni. 

Hogy a főte ilyen természetű szakadása mellett a szokásos biztosítás nem kielégítő… 

A haricai front egyik szakadásánál a T/2 tömb (4) éle a talp fölött 60 m magasságban ékelő-
dött ki, az egymástól 3 m távolságban beépített tölgyfa kalitkasort részben a fekübe nyomta, 
részben elforgácsolta, a kaparó csak fáradságos újranyitással volt részben ép állapotban ki-

rabolható. 

 A Finkey-tárónál az ismételt front balsikerek után önként felmerült a főtének ezen szakadását 
tömedékkel, részbeni tömedékeléssel, bordás tömedékkel megakadályozni vagy mérsékelni. E 
kísérletre alkalmasnak mutatkozott 1951 év elején az éppen feltárás alatt álló IV. haránt 
ereszke mezeje, ahol a szénre 30–40 cm vastag 

lejáró telepszik, amely lejáró a tömedékbordák 
emeléséhez kiválóan alkalmasnak mutatkozott… 

 

Borsodi II. telep  

kőzetleszakadás II. fázis 

 

A kísérleti front megtelepítése előtt a főte statiszti-

káját kellett pontosabban kielemezni. 

A borsodi medence II. sz. telepe átlag 110 cm vastag, sűrűn vállapos, a vállapok csapása 
azonos a telep csapásával, dőlés mentén, a vállapokra merőlegesen, jól jöveszthető, fejtési 
nyomás hatására a vállapok mentén, táblásán válik le. A telep alsó 60 cm-es padja nagyobb 

szilárdságú, a felső 50 cm-es pad kisebb szilárdságú, mindkét pad szilárdsága nagyobb, mint 

a mellékkőzet nyomó szilárdsága. A telep feküje egy 5–6 m vastag homokréteg, közvetlenül a 
telep alatt 0–100 cm-ig váltakozó vastagságú kövületes márga települ. A telep közvetlen 
fedüje rendszerint egy 10–20 cm-es kövületes márga (lejáró), mely helyenként 1 m-en felül is 
kivastagszik… 

A Harica bányánál ugyanígy bevezetett frontfejtés ugyanígy vált be, szakadások nem követ-

keztek be. A mező utolsó frontját itt is az 1 m-t meghaladó vastagságú lejáró befullasztotta, a 
teljesítményeket lerontotta, úgy hogy itt is be kellett szüntetni. Mindkét bányánál a bordák 
tömedék anyagát a jelenlévő lejáró szolgáltatta külön termelés nélkül. Ha a tömedék anyagot 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

23 

termelni kell, mint pl. Anna-bányánál a talpból lett kitermelve, akkor a lecsökkenő teljesítmé-
nyek miatt a bordás tömedékelési fejtésmód nem válik be… 

Önként felkínálkozik a lehetősége egy keskenyebb, a mindenkori „H“ magasságának megfele-

lő „l“ fesztáv szélességű front vitelére, tömedékborda nélkül.  

A leírt két helyen tehát 28 m, ill. 33 m széles fronthomlokkal. Ebben az esetben az aláfejtett 
főtetábla a lemezteóriához híven középen és a két szélén, a fronthomlokra merőlegesen fog 
elrepedni és szakadni. Ez a repedés vagy szakadás azonban a front homlokfaláig nem ér el, 
attól visszamarad, ugyancsak a lemezteória statikája szerint. Egy ilyen frontkísérletnek nem 
lehet akadálya az, hogy a frontkaparó nincs eléggé kihasználva akkor, amikor az ugyanitt 

sikeresen alkalmazott csoportos pillérfejtésekben a kaparok kihasználási %-a ennél sokkal 
kisebb… 

Az első frontnál a dolgozók és felügyelet figyelme külön fel lett híva a front 25 m előhaladás 
után bekövetkező jelenségek pontos megfigyelésére. A kritikus esemény a front 27 m-ében 
következett be Kovács István frontgazda32

 megfigyelése és szavai szerint: „A nyomás szemlá-
tomást jött hátulról előre, az ácsolatok, mint a gyufaszálak pattantak szerte, a borda kissé 
összenyomódott, azután a nyomás megállt és már csak a bordákat kínozta.“  

A bordákba beépített fenyőácsolat u. i. a megfigyelés miatt nem lett kirabolva. Ezen első kriti-
kus esemény után a front további szakán, valamint az utána telepített további három fronton 

nagyobb esemény, szakadás nem jelentkezett. A főte táblás szakadását a tömedékborda meg-

akadályozta. A II. telep frontfejtési lehetősége ezzel a módszerrel megoldódott…”33
 

 

„A dolgozó nép ellenségei a bíróság előtt  

Feketevágás miatt ötévi börtönre ítéltek egy miskolci hentest  

Pénteken tárgyalják Miskolcon a sajószentpéteri árurejtegető, spekuláns hentes bűn-

perét… 

Elrejtette a bányászok elől a húst egy sajószentpéteri árudavezető  

Asztalos Mihály Sajószentpéteren az egyik húsáruda vezetője volt. Az áruda feladata 

az, hogy a haricai és a sajószentpéteri bánya dolgozóit ellássa hússal.  

Asztalos Mihály és felesége zavart, elégedetlenséget akart kelteni a bányász dolgozók köré-
ben, – a napokban csak néhány dolgozónak adott ki húst, azután kijelentette: „nincs több hús, 
menjenek haza…” 

Bányász dolgozóink tudják, hogy kormányzatunk biztosítja fejadagjukat, éppen ezért a vára-

kozók közül hárman bementek az üzletbe, hogy szétnézzenek: valóban elfogyott-e a hús. A 
dolgozók rövid keresés után a pult mögött és a dobogó alatt, amelyen a pult állt, csaknem 
félmázsa borjú- és sertéshúst találtak. A húst kimérették a hentessel, minden dolgozó pontosan 
meg is kapta fejadagját.  
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 Máshol csapatvezető. 
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 Husz Jenő okl. bányamérnök: Frontfejtési kísérlet a borsodi II. sz. telepben. Bányászati Lapok, 1952 (85. évfo-
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Asztalos Mihály az elrejtett húst barátainak, ismerőseinek magasabb áron akarta eladni.  

A spekuláns hentesmester bűnügyét október 26-án, pénteken délután 3 órakor tárgyalja a 
miskolci járásbíróság…”34

 

 

„ Előre az évi terv túlteljesítéséért! 

A szénbányák dolgozói a termelés fokozásával, a munkafegyelem megszilárdításával 
készülnek a bányásznapra 

Az egercsehi bányászok szeptember 2-ig túlteljesítik tervüket. 

Az egercsehi bányászok – akiknél még az elmúlt hónapban is igen magas volt az igazolatlanul 

mulasztók száma – elhatározták, hogy a bányászok napjáig legalább felére csökkentik az iga-

zolatlan mulasztások számát és emelik a széntermelést, ígéretük teljesítésére megjavították a 

felvilágosító munkát s ennek ered-ményeként két százalékkal csökkent a kieső műszakok szá-
ma…  

Az alacskai és sajószentpéteri bányaüzemek közt folyó párosverseny augusztus 20-ig tartó 
szakaszában Sajószentpéter vezetett A bánya száz százalék fölött teljesítette tervét, míg Alacs-

ka megrekedt a 93 százaléknál. Augusztus 20-a után a sajószentpéteri bányaüzemben némileg 

visszaesett a termelés. Nőtt az igazolatlan mulasztások száma, szaporodtak a késések.  

Más a helyzet Alacskán. Itt a lemaradás láttán a népnevelők, bizalmiak személyesen beszéltek 
a későn jövőkkel, megmagyarázták nekik, hogy késésükkel, fegyelmezetlenségükkel nemcsak 
népgazdaságunknak okoznak kárt, de saját keresetüket is csökkentik. A népnevelő munka 
meghozta eredményét. Augusztus 21-től a napi termelés már száz százalék fölé emelkedett. A 

jó eredményekkel Alacska néhány nap alatt három százalékkal megelőzte Sajószentpétert. Az 
alacskai bányaüzemnél Tőzsér József vájár jár elől jó példával. Munkahelyén bevezette a 

melegcsákány-váltást, gondosan szervezi meg az ácsoláshoz szükséges fa beszállítását is. Jú-
lius 1-e óta 187 százalékos átlagteljesítménnyel dolgozik. A bányásznap tiszteletére elhatároz-

ta, hogy tovább csökkenti a mellékmunkákra fordított időt s teljesítményét kétszáz százalékra 
emeli…”35

 

 

 „A Párt, a dolgozó nép elvárja a Bükkaljai Szénbányák üzemeinek dolgozóitól, hogy 
több szenet adjanak népgazdaságunknak!  

Eredményes körzeti értekezleten tárgyalták meg Sajószentpéteren a tatabányai orszá-
gos tanácskozás anyagát a legjobb bányász dolgozók 

Értékes tanácskozást tartottak a Bükkaljai Szénbányák sztahanovistái, legkiválóbb 
dolgozói, műszaki vezetői. Rákosi elvtárs tatabányai iránymutató beszéde alapján megvizsgál-

ták üzemeik munkájának hiányosságait, kijelöltek teendőiket annak érdekében, hogy sokkal 
nagyobb eredményeket érjenek el a széncsatában.  
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K. Varga István, a bányász szakszervezet körzeti titkára bevezető szavai után Zsille Lajos 

igazgatóhelyettes ismertette a tatabányai bányásztanácskozás anyagát és a Bükkaljai Szénbá-
nyák Vállalat munkájának eredményeit, hiányosságait.  

Hatalmas támogatást kaptak a kormánytól a Bükkaljai Szénbányák Vállalat üzemei dolgozói  

Szeptember 30-ig terjedő tervünket mindössze 85 százalékban teljesítettük – mondotta. Októ-
beri tervlemaradásuk még súlyosabb, – csak 70 százalékos. Tervteljesítésünkben tehát állandó 
hanyatlás mutatkozik, annak ellenére, hogy kormányzatunk minden támogatást megad ahhoz, 
hogy munkánkat minél eredményesebben végezhessük. 1950-ben több mint 15 millió forintot 
kaptunk beruházásokra. 1951-ben bányászati beruházásokra 6 millió, gépészeti beruházások-

ra 10 millió, építészeti beruházásokra 2 és félmillió forintot juttatott kormányzatunk vállala-

tunk üzemeinek Ilyen nagyarányú segítség ellenére vállalatunkat az a szégyen, érte, hogy a 
legutóbbi időben az ország összes szénbányái közötti versenyben a legutolsó helyre kerültünk. 
Lemaradásunkért felelősség terheli vállalatunk minden egyes dolgozóját, műszaki vezetőjét. 
Sok dolgozó értékes felajánlásokkal igyekezett javítani eddigi lemaradásunkon, de a lelkes 
vállalásokat nem minden esetben követték hasonlóan lelkes teljesítések.  

A műszakmulasztások, a hanyagságok súlyos következményei  

A nyolcórai munkaidőt csak egyes üzemekben és csak egyes csapatok használják ki jól. A 
melegcsákányváltást36

 csak szórványosan vezettük be. Dolgozóink nagyrésze túlságosan ki-

nyújtja a füstre várás idejét.37
 Sokan a műszakot azzal kezdik, hogy „tarisznyát bontanak”.  

Ilyen körülmények közölt 6 és fél órára zsugorodik össze a 8 órás munkaidő.  

Sajószentpéteri üzemünk a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34. évfordulójának tisztele-

tére 16.3 tonna többtermelést vállalt. Ezzel szemben még alaptervét sem teljesítette. Az elmúlt 
hónapban mindössze 75.4 százalékos tervteljesítést ért el. A többi üzemnél meg nagyobb hiá-
nyosságok vannak.  

Az igazolatlan mulasztások nagy száma, a munkafegyelem meglazulása akadályozza tervünk 
teljesítését. Az elmúlt negyedévben 5481 műszakmulasztás volt vállalatunk üzemeinél. Ezzel a 

mulasztással 10 ezer családtól vonták el a szenet!  

Az egyes bányaüzemek között a hiányzási százalékokat figyelembe véve, az igazolatlan mű-
szakmulasztással olyan széntermelést kiesést idéztek elő, mintha a sajószentpéteri üzem 1.3 
napig, a kondói üzem 3.2 napig, a berentei 2 5 napig, a sajókazinci 1.6 napig, a bánfalvi üze-

ni 1.7 napig, az alacskai üzem 1.8 napig egyáltalán nem dolgozott volna.  

Adatokat sorolt fel ezután annak bizonyítására, hogy a hiányzásokon túl a munkahelyen ta-

pasztalható hanyagságok és fegyelmezetlenségek további 12 százalékos kiesést okoztak a ter-

melésben.  

                                                 
36

 A munkahelyen történő műszakváltás akkori divatos elnevezése. A bányászok ki- és beszállási ideje ekkor a 
szabadidejükből történik, és nem számít bele a munkaidőbe! 
37

 Füstre várási idő → a robbantás utáni gázok kiszellőztetésének ideje. Ennek meghatározása a munkahely szel-

lőztetési adatainak figyelembe vételével történik, de sohasem a „névleges” értékekkel, hanem a ténylegesen 
mérhető adatokból számolva. Ebből eredően aztán sokféle eltérés adódhat! 
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Az egyéni felelősség sem érvényesül minden üzemnél. Például Koós Béla, a berentei bánya-

üzem vezetője nem dolgozta ki a november 1-i áttérés tervét a kétharmados szállításra, ennek 
következtében az üzem 33 százalékkal kezdte meg a novemberi tervteljesítést, országosan az 
utolsó volt azon a napon.  

Alacskai bányaüzemünket méltán illeti elismerés, november 1-i 117.7 százalékos tervteljesíté-
sükkel országosan az első helyet érdemelték ki. Ez főként annak köszönhető, hogy jó eredmé-
nyeket értek el a munkafegyelem megszilárdításában.  

Zsilé Lajos beszámolója befejező részében hangsúlyozta: A terv teljesítését törvény írja elő. A 
Pán, az egész ország dolgozó népe elvárja tőlünk, hogy fokozzuk termelésünket, több szenet 
adjunk népgazdaságunknak. A legszigorúbban kell eljárni az igazolatlan műszak, mulasztók-

kal szemben!  

Felszólalások következtek ezután.  

Z. Tóth József (Herbolya) javasolta, hogy igen szigorúan járjanak el az igazolatlan műszak-

mulasztókkal szemben. A munkafegyelem megbontott el kell távolítani az üzemtől, már azokat 
is, akik 3 igazolatlan mulasztással súlyosan megkárosítják az ország dolgozó népét.  

Forgony Béla (Alacska) arról beszélt, hogyan foglalkoznak üzemükben a toborzott bányá-
szokkal. A csapatvezetők segítenek nekik a szakismeretek elsajátításában, szálláshelyükön 
politikai alapismereti szemináriumokat tartanak számukra. Az alacskai bányaüzem dolgozói 
nevében fogadalmat tett arra, hogy évi tervüket december 21-ig befejezik.  

Pető Szilveszter (Sajószentpéter) elmondotta, hogy üzemük augusztustól kezdve fokozatosan 

visszaesett a termelésben. A sajószentpéteri bánya dolgozóinak nevében vállalta, hogy no-

vemberben újból elérik a 100 százalékos teljesítést. 

Hamar Sándor (Bánfalva) arról beszélt, milyen súlyos hibák vannak bányaüzemüknél az 
„uraságiak” munkájában.  

Mihály József (Sajószentpéter) elmondotta, hogy sok dolgozó nem teljesítette vállalását. Meg-

fogadták ugyan, hogy a csilléket tetézve rakják, ennek ellenére –például Berentén – az elle-

nőrző mérlegelések alkalmával kitűnt, hogy a legtöbb csille 30–40 kg szénnel kevesebbet tar-

talmaz. Összeszámolva ezeket a szénmennyiségeket, kb. másfél napi kiesést okoz az, hogy a 
dolgozók a csilléket nem rakják meg az előírásnak megfelelő mennyiségű szénnel.  

Kerekes János másodéves és Korondai Mihály elsőéves vájártanuló társai nevében jobb tanu-

lásra és fegyelmezett munkára tett ígéretet. 

Az egész üzem, az egész vállalat teljesítse előirányzatát! 

Helmeczi Sándor (Sajószentpéter) beismeri, hogy néhányszor ő is mulasztott igazolat-

lanul. Fegyelmezetlenségével hozzájárult ahhoz, hogy főleg a toborzott bányászok között el-

harapózott az igazolatlan mulasztás.  

Belátja, milyen helyiden volt ez a magatartása és a jövőben soha nem fog mulasztani.  

Kárpáti Lóránd (Kondó) megállapította, hogy az üzemvezetőség és a bánya között nincs meg 
a kellő kapcsolat. Megígérte: ezentúl gyakrabban látogatja majd a munkahelyeket, az admi-

nisztrációt a lehetőség szerint a legkisebb mértékre csökkenti.  
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Szederkényi Mária (Alacska) a sajtóolvasás fontosságáról beszélt. Vállalta, hogy a sajtóbe-

számolókat hetenkint mindig pontosan megtartják.  

Törő József elvtárs, a Megyei Pártbizottság ipari osztályának vezetője adatokat ismertetett, 
amelyek szerint a kondói és a herbolyai üzem kivételével a Bükkaljai Szénbányák Vállalat 
üzemeiben az utóbbi időben növekedett az igazolatlan mulasztók száma. A termelési kiesést 
csak fokozza a sok géphiba és egyéb műszaki hiba következtében beálló üzemzavar. Gondo-

sabb munkával, az előzetes karbantartás bevezetésével az ilyen hibák jórészét ki lehet, és ki 

kell küszöbölni.  

Hangsúlyozta ezután a munkamódszer- átadás igen nagy fontosságát. Nem az a cél, hogy egy 
két dolgozó 200 százalékon felül teljesítsen, hanem, hogy az egész bányaüzem, az egész válla-

lat teljesítse előirányzatát!  

A munkafegyelem megszilárdításával adunk legcsattanósabb választ azoknak az imperialista 
ügynököknek, akik a bányászok munkafegyelmének meglazulásából tőkét igyekeznek ková-
csolni népi demokráciánk ellen.  

A munkafegyelem megszilárdításával kell bányászainknak megmutatniok, hogy most is, – mint 

mindig, – a bányászok hatalmas tömegei Pártunk mellett állnak és maradéktalanul betöltik 
hivatásukat.  

Ürmösi Lajos, az Igazgatóság termelési osztályának vezetője javasolta, hogy minden üzemben 
jelöljenek meg egy két másod-, harmadrendű munkahelyet és hiányzások esetén ezekről a 
munkahelyekről vonjanak ki pótlásra dolgozókat.  

Takács István elvtárs, a miskolci Járási Pártbizottság termelési felelőse felhívta a dolgozók 
figyelmét, hogy vállalt kötelezettségeiket, amelyeket aláírásukkal erősítettek meg, minden kö-
rülmények között teljesítsék.  

A sajószentpéteri bányaüzem, amely a felszabadulás után először adott szenet a felszabadult 
hazának, nem tűrheti azt a szégyent, hogy az utolsók között kullog, hanem jobb termelési 
eredményekkel állítsa vissza jó hírnévét!  

Duzsik József elvtárs, a Bükkaljai Szénbányák Vállalat igazgatója az egyéni felelősség foko-

zottabb érvényesítéséről beszélt. Az üzemvezető vonja felelősségre a bányamestert, építsék ki 
a harmadokért felelős személyek rendszerét.  

A bányának éjjel-nappal legyen gazdája, különben nem lehel éberségről egyszemélyi felelős-

ségről beszélni. Beszéde további során Duzsik elvtárs a toborzott munkásokkal való helyes 
foglalkozásról beszélt.  

Zsille Lajos válaszai után az Internacionálé hangjaival ért véget a nagyjelentőségű bányász-

találkozó.”38
 

 

 „ Sajószentpéteri úttörő levele a bányászokhoz: 

 Arra kérünk Titeket, termeljetek több szenet! 

                                                 
38

 Észak-Magyarország, 1951. november (8. évfolyam, 255-279. szám)1951-11-10 / 262. szám 
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Kedves Bányász Pajtások!  

Amikor hazánk jelszabadult a fasiszta uralom alól és az ország romokban hevert, Ti, a 
Párt szavát követve dicsőségesen megvívtátok a széncsatát. A legnehezebb körülmények között 
megindítottátok a széntermelést, a Ti munkáiknak igen nagy része van abban, hogy teljesítet-

tük a hároméves tervet és hozzáláthattunk ahhoz, hogy az ötéves terv megvalósításával új or-

szágot építünk.  

Az ország minden dolgozója a legnagyobb megbecsüléssel fordul Felétek. Mi Nektek is kö-
szönhetjük, hogy ma újjáépített tantermekben, jól felszerelt iskolákban tanulhatunk. Mi, isko-

lások, úttörők arra kérünk Titeket, hogy termeljetek több szenet! Mi is tudjuk, hogy a többter-

meléssel, a jobb munkával a békét védjük. A mi munkánk a tanulás. Megígérjük Nektek, hogy 
még jobb tanulással harcolunk a békéért.  

Nevelőink, szüleink elmondták nekünk, milyen szörnyű volt a bányász dolgozók sorsa és élete 
a múlt rendszerben. Most a Párt és az állam minden gondoskodást, segítséget megad Nektek, 
éppen ezért biztosak vagyunk abban, hogy meghallgatjátok kérésünket és a haza javára, a mi 
boldog életünk biztosítására többet termeltek.  

HERÉD1 MARGIT  

rajtanácselnök  

Sajószentpéteri Általános Iskola”39
 

 

„ Ma reggel Sajószentpéteren tárgyalja a miskolci bíróság egy toborzott munkavállaló 
sikkasztási bűnperét  

Ma reggel 9 órától Sajószentpéteren a mozi helyiségében tárgyalja a miskolci járási 
bíróság ifjabb Holmár István alacskai toborzott munkavállaló bűnperét.  

Holmár Istvánt társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett sikkasztás bűntettével vádolják. 
Holmár munkára jelentkezett az alacskai bányában, ahol 400 forint, toborzási jutalmat vett 
fel, majd munkába állása után megkapta a bányászruhákat és a bányászfelszerelést, körülbe-

lül 525 forint értékben. Néhány nap múlva Holmár azzal a kéréssel állt a bányászvezetőség 
elé, hogy folyósítsanak számára 400 forint fizetési előlege, mert családjává1 Alacskára akar 
költözni. A fizetési előleget is megkapta. Ezután Holmár önkényeden otthagyta munkahelyét, 
illetve ilyen értékű sikkasztást követett el a társadalmi tulajdon sérelmére.”40

 

 

„Csire József sajószentpéteri sztahánovista bányász levele Takács Gábor vájárhoz 

„A tatabányai konferencia rendszabályainak eredményeképpen a szénbányászat ebben 

n hónapban 80 ezer tonnával, 6 százalékkal több szenet adott, mint októberben. Reméljük, 
hogy ez a fejlődés decemberben folytatódik s a bányaipar is behozza lemaradását és kitermeli 

a gazdaságunk számára oly fontos szénmennyiséget” (Rákosi elvtárs beszédéből.) 

                                                 
39

 Észak-Magyarország, 1951. november (8. évfolyam, 255-279. szám)1951-11-15 / 266. szám 
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Kedves Barátom!  

Legutoljára akkor találkoztunk, amikor megkaptam a sztahanovista oklevelet. Kemény 
bányász kézszorítással megráztad kezemet és csak annyit mondtál: „Büszke vagyok rád… 

Megnyugtatlak, hogy legközelebb én is megkapom a sztahánovista oklevelet.“  

Most, azt a hírt hallottam, hogy aknátok még mindig nem teljesíti tervét és ebben neked is 
részed van, hiszen a november havi mulasztók névsorában szerepel a te neved is, – kétszer 
kimaradtál műszakból.  

Sehogy sincs ez jól így, Takács elvtárs!  

Együtt töltöttük gyermekkorunkat, együtt nőttünk fel, együtt vonultunk be katonának, a hadi-

fogságban is együtt dolgoztunk. Hadifogolytáborunk a Donmedence egyik szénbányájához 
közel volt emlékezzél csak rá, hányszor beszélgettünk, álmodoztunk arról, milyen jó lenne, ha 
a mi sajószentpéteri szénbányánkban olyan nagyszerű gépek lennének, – milyen könnyen 
menne a munka! Együtt tanultunk az antifasiszta iskolán, megismertük azokat a feladatokat, 

melyeknek majd idehaza, a szabad hazában kell eleget lennünk népünk érdekében.  

Rákosi elvtárs most mondott beszédében felhívta figyelmünket, milyen nagy fontossága van 
annak, hogy minden tervünket részleteiben is pontosan teljesítsük. A tervteljesítés minden szá-
zaléka több mint 600 millió forint értékű termelvényt jelent! „Minden százalék tehát, amivel 
tervünket túlteljesítjük, az új bányászlakások, kultúrházak, szülőotthonok, traktorok és gépek 
százainak és ezreinek létrehozását teszi lehetővé” – mondotta szeretett vezérünk.  

Fokoznunk kell a munkatempót, hogy decemberben tovább folytatódjék az a fejlődés, amelyet 
a tatabányai konferencia óta szénbányászatunk elért szénre van szüksége gyárainknak, üze-

meinknek, dolgozó népünknek. Te pedig, Takács elvtárs, hátráltatod a széncsata győzelméért 
folyó harcot, hiszen a múlt hónapban kétszer is igazolatlanul elmaradtál munkahelyedről. 
Gondold csak el, hogy 1947-ben, amikor hazajöttünk, csákánnyal és lapáttal termeltük a sze-

net, ma pedig már a Szovjetunióból kapott fúrógéppel dolgozunk, réselőgép, kaparószalag, 
szállítószalag segít munkánkban. Rákosi elvtárs azt is megmondotta, hogy jövőre még több 
gépet kapnak a bányák”.  

Takács elvtárs, te talán nem akarod, hogy több gépünk legyen, hogy még könnyebben és 
eredményesebben dolgozzunk? Tudom biztosan, hogy te is akarod, de akkor úgy is kell dol-

goznod, hogy szenet adjunk, elegendő szenet a gépek gyártásához, a vasúti szállíttáshoz, a 
dolgozó társaink otthonainak fűtéséhez.  

Azt is tudom, hogy bányászbecsületed nem engedi, hogy másra hárítsd át ezt a munkát, hogy 
más dolgozzék helyetted, termelje ki a te kimaradásod esetén helyetted is a szükséges szenet, 
Azt is el akarom még neked mondani, hogy a múlt hónapban 3200 forint volt a keresetem, 

mert 242 százalékos átlaggal dolgoztam. A Párt, Rákosi elvtárs és a kormány mindenben se-

gíti munkánkat.. Rákosi elvtárs beszéde után most is azért hozta ezt a nagyjelentőségű határo-

zatot, hogy jobban és eredményesebben tudjunk dolgozni, meggyorsítsuk a szociálizmus építé-
sét, még erősebben védjük békénket 

Olvasd el te is újból, meg újból Rákosi elvtárs beszédét, kövesd az ő útmutatásait, akkor jársz 
a helyes úton, öntudatos fegyelemmel, a munkaidő jó kihasználásával, a legfejlettebb munka-
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módszerekkel dolgozzál, hogy nagy teljesítményeid elősegítsék aknátok lemaradásának beho-

zását, tervelőírásotok maradéktalan teljesítését.  

CSIRE JÓZSEF  

sztahanovista vájár Sajószentpéter”41
 

 

„ AHOL A SZÉNCSATÁK HŐSEIT NEVELIK 

Látogatás a sajószentpéteri vájáriskolában 

„Hej ha nyílik a tárna, hívogatva ásít felénk,  

Mintha bennünket várna, a szén a fekete szén…“ 

Sajószentpéter hosszú utcáján vidáman csendül a dal a fiatal vájár tanulók ajkán. 
Munkaruhában, kezükben bányászlámpával menetelnek az iskola felé.  

A II. A. osztályban Juhász László magyarszakos oktató tart órát. Juhász László 12 évig volt 

bányász, mos: pedig Ady Endre verseinek eszmei és politikai taralmát magyarázza nagy felké-
szültséggel.  

* 

Igen sok nehézségbe került, míg a sajószentpéteri vájáriskola elérte mai színvonalát. 
Mikor 1949-ben tervbe vették, hogy vájár iskolát létesítenek Sajószentpéteren, nem egy vezető 
hivatkozott a község „különleges“ adottságaira, ami miatt itt „lehetetlen“ iskolát létesíteni. 
Az első időkben a tanulók toborzása som volt könnyű feladat. A reakció aljasul azt híresztelte, 
hogy azért „szedik össze“ a fiatalokat, mert külföldre akarjál vinni őket. De még ennél is na-

gyobb probléma volt a helyiség kérdése. Hosszas vándorlás után, az általános iskola egyik 

már nem használt épületét kaptál: meg. A lelkes fiatalok, a nevelőkkel együtt néhány napos 
rohammunkával lakhatóvá és barátságossá tették az épületet, Államunk 300.000 forint értékű 
segítséget adott a vájáriskolának.  

A fiuk örömmel tanulnak, s azon igyekeznek, hogy egyetlen fiatal se maradjon le közü-
lük. Marsi József másodéves vájártanuló váltana, hogy rendszeresen foglalkozik Vek Bélával, 
aki egyáltalában nem járt iskolába, se írni, se olvasni nem tud.  

Ebben az évben öt olyan tanulója van a vájáriskolának, akik eddig még nem jártak is-

kolába. A nevelők és a tanulók összefogva, közösen segítik ezeket az elmaradt tanulókat, hogy 
ők is jó eredményt érjenek majd el a félévi vizsgán.  

Azokon a napokon, amikor nincs elméleti oktatás az iskolába, bányában rendes mű-
szakon dolgoznak a tanulók. Teljesen önálló, külön tanulóbányájuk van, ahol az ácsolástól 
kezdve minden munkát maguk végeznek. Itt 2 méteres szénréteg van, s a kőzetnyomás is igen 
kedvező. A gyakorlati oktatást a nevelővájárok végzik,  

* 
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A tanulók kulturális fejlődését és szórakozását közel 400 kötetes könyvtár biztosítja. 
Van az iskolának kultúrcsoportja is, de annak a működése egyáltalában nem dicséretre méltó. 
A kultúrgárda vezetőjéül Demeter Béla oktatót „jelölték ki“. Demeter Béla azonban nem so-

kat törődik a csoport fejlődésével. Arra a kérdésünkre, hogy hogyan készül a csoport az or-

szágos MTH kultúr-versenvre csak úgy tud felelni, ha megkérdezi Fürjes József elvtársat az, 

iskola igazgatóját, vajjon a vájáriskola benevezett-e a versenyre: Csak Fürjes elvtárs tud fel-

világosítást adni arra is, hogy az énekkarnak 24 tagja van. Éppen Sajószentpéteren igen nagy 
szükség van arra, hogy a vájár iskola –, amelynek létrejöttét az ellenség akadályozni igyeke-

zett – mutassa meg, kultúrmunkáján keresztül is, hogy mennyit fejlődnek, mennyit tanulnak 
ebben az iskolában a fiatalok. Demeter Béla elvtársnak nem lesz nehéz kiváló kultúrgárdát 
szerveznie a fiatalokból és jó] felkészítenie az országos MTH kultúrversenyre, – csak hozzá 
kell látni!  

* 

Az iskolától 2–3 kilométerre van Gedeon volt földbirtokos és bányatulajdonos kasté-
lya. A politúrozott faburkolattal és metszett tükrökkel díszített falak mellett most szép sorjában 
emeletes ágyak állnak. Itt pihennek a vájártanulók.  

A szobákban törülközővel a nyakukon jönnek, mennek a fiúk, Most térlek vissza a mű-
szakból, tisztálkodnak, hogy aztán a jól megrakott asztalhoz ülhessenek  Az egyik oszlatnál két 
fiú sakkozik Ők már megmosakodtak, felfrissültek, s el is felejtették hogy fáradtan jöttek haza. 
Egészen belemerültek a játékba.  

A tanulóik nagyrésze bányászszülők gyermeke. Itt van például Izsó László, akinek 
édesapja 24 éve bányász, ő a vájáriskola elvégzése után aknásziskolában akar továbbtanulni. 
Lengyel István másodéves tanuló arról beszél, hogy mennyi sportolási lehetőség ált rendelke-

zésükre, Ő a kézilabda csapatban, játszik, s mindjárt bemutatja Tóth Sándort, a labdarúgó, 
csapat kapusát. Foglalkozhatnak a tanulók még röplabdával, atlétikával, kinek mihez van 
kedve.  

Az otthonnak is van 90 kötetes könyvtára, s most újabb ezer forintot kaptak könyvvá-
sárlásra  

Fürjes elvtárs. az iskola igazgatója elmondja, hogy rövid időn belül egyhelyre költözik 
az iskola és az otthon. A napokban államunk 120 ezer forintot bocsátott az iskola rendelkezé-
sére; ebből a pénzből a jelenlegi szálláshelyet bővítik ki úgy, hogy a tantermek is elférjenek 
ott A terv szerint februárra befejezik az építkezéseket.  

* 

A tanulók mélységes hálát éreznek a Párt és népünk állama iránt, a szerető gondosko-

dásért. Ez a hála megmutatkozott a békekölcsön jegyzéskor.
42

 A tanulók 500 forintos átlaggal 
jegyeztek s nem egy közülük ezer forint kölcsönt adott az államnak azért is. hogy kényelmes 
otthonukat minél előbb felépítsék. Arra törekszenek, hogy jó szakmunkásokká váljanak, minél 
több fekete gyémántot hozzanak fel a földből, amive1 ötéves tervünk sikeres megvalósítását 
segítik elő.  
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 Később részletezzük. 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

32 

TÓTH ILONA”43
 

 

Képek a sajószentpéteri vájáriskolából.  
Sajószentpéter, 1951. július 20.  

Munkaerőtartalék Hivatal Sajószentpéter-Kondó. 
Vájárotthonok.   
Egyenruhás diákok olvasnak a sajószentpéteri vájár-

otthon társalgójában. A falon Sztálin képe látható. 
Olvasható a „Nálunk a munka becsület és dicsőség 
dolgai" felirat. 

44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Jobb munkát kell végeznie az 1952. évi tervek 
győzelmes megvalósítása érdekében a 
sajószentpéteri II. akna pártszervezeteinek 

A Bükkaljai Szénbányák Vállalathoz tartozó 
sajószentpéteri II. számú akna azzal zárja az 1951. évet, 
hogy 15 000 tonna szénnel adósa maradt népgazdaságunk-

nak. A bányaüzemnél a pártszervezet vezetői és a műszaki 
vezetők nagyon szerettek különböző „objektív” okokra és 
nehézségekre hivatkozni, amikor szóbakerült a hullámzó 
termelés, a lemaradás. Állandóan csak azt hangoztatták, hogy „az év folyamán kedvezőtlen 

volt a bányában a frontfejtések alakulása, különböző frontfejtési és millszekundos robbantási 
kísérletek45

 folytak, szállítási nehézségekkel küzdöttek. Ezeknek a termelési gátló körülmé-
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 Észak-Magyarország, 1951. december (8. évfolyam, 280-303. szám)1951-12-12 / 289. szám 
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 Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén, Sajószentpéter. Fotó: Vadas Ernő. Tulajdonos: MTI Fotóarchívum 

Azonosító: MTI-FOTO-1960016 
45

 A millszekundos robbantással 1945 körül külföldön a kőbányászatban kezdtek kísérletezni. A 

„millszekundum“ (milliszekundum) magyarul ezredmásodpercet jelent. Millszekundos elnevezéssel az ezredmá-
sodperces időzítést jelöljük. A robbanások mintegy 20–50 ezredmásodpercnyi időközzel követik egymást. A 
kőzetrengések így egymásba olvadnak és elnyújtott vibrációs hatást eredményeznek. A hosszú ideig tartó rengés 
a szénfalat összerázza, a kőzet kisebb-nagyobb darabokra törik, leomlik. A gyakorlati megfigyelések tömege 
igazolja, hogy millszekundos időzítésénél a robbantóhatás nem összpontosul a töltet szűkebb környékére, hanem 
egyenletesen eloszlik a robbantólyukak közötti térségben. A szénfalat sem pillanatnyi feszítőerő szakítja ki, 
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nyeknek egy része kétségtelenül fennállott, akadályt jelentett a terv teljesítésében, de – a leg-

súlyosabb hiba volna, ha a lemaradást csak ezekkel akarnák indokolni, nem tárnák fel saját 
munkájuk hiányosságait.  

Elsősorban a pártszervezet feladata, hogy mozgósítsa a dolgozókat az építő bírálatra. és ön-

bírálatra, hogy világosan lássák, milyen hibákat kell kijavítaniuk ahhoz, hogy maradéktalanul 
teljesítsék 1952. évi tervfeladataikat.  

A sajószentpéteri II-es akna pártszervezeteinek munkáját is sok hiányosság jellemzi. Igen 
gyenge volt az üzemben a népnevelőmunka. Ahogy a lemaradás is bizonyítja, a bánya párt-

szervezetei nem tudták megfelelően mozgósítani az üzem minden dolgozóját a terv teljesítésé-
re. Elhanyagolta a pártszervezet a pártellenőrzési jog gyakorlását, soha nem számoltatta még 
be az üzemvezetőt a termelési problémákról. Ennek következménye az volt, hogy az akna párt-

szervezeteinek vezetőségei nem is ismerték eléggé a termelés kérdéseit, sőt vannak olyan párt- 

vezetőségi tagok, akik még az: sem tudták, hol tart az akna tervfeladatainak teljesítésében, 
mennyi a lemaradásuk. Bódis István elvtárs, az egyik harmad pártszervezetének titkára né-
hányszor sürgette ugyan Pethő Szilveszter46

 üzemvezetőnél, hogy „össze kellene már ülni, 
meg kellene beszélni a termelés problémáit”. Amikor azonban az üzemvezető többszöri felhí-
vás ellenére sem tette meg ezt, a harmad-pártszervezetek titkárai belenyugodtak ebbe azzal, 
hogy „nem zaklatják az üzemvezetőt”. Az aknánál az üzemi háromszög megbeszéléseit sem 
tartják meg rendszeresen.  

Még nagyobb hibák vannak annak a két harmad pártszervezetnek munkájában, amelynek tit-
kárai Pogány Imre, illetve Vicén Miklós elvtársak. Sajnálatosan jellemző eset, ami Pogány 
Imrével történt. 28-án, pénteken délután a délelőtti műszak befejezése után a harmadban dol-

gozó kommunisták taggyűlésre jöttek össze, de hiába várták Pogány Imre párttitkár elvtársat. 

Pogány Imrének is reggel 6-tól déli 2-ig kellett volna a műszakban dolgoznia, ehelyett a 2 
órakor kezdődő műszakra ment csak a bányába és ezt a fegyelmezetlenséget tetézte azzal, 
hogy még akkor sem ment be a taggyűlésre. Király elvtárs, személyzeti felelős hívta fel Po-

gány elvtársat, hogy a pártszervezet tagjai már várják őt a taggyűlésen.  

Az év utolsó heteiben már bizonyos javulás mutatkozik a pártszervezetek munkájában, különö-
sen annál a pártszervezetnél, amelynek Bódis István elvtárs a titkára. A javulás annak kö-
szönhető, hogy a nemrégiben megalakult Bányász Pártbizottság nagy segítségei, támogatást 
nyújt az alapszervezeti titkároknak, vezetőségi tagoknak. A Pártbizottságon a napokban tikári 
értekezletet tartottak, ahol megmagyarázták részletesen az alapszervezetek vezetőinek, hogyan 
kell dolgozniok, hogyan kell gyakorolniuk párt ellenőrzési jogukat, hogyan kell a politikai 

munka megjavításával elősegíteni a tervek teljesítését.  

A Pártbizottságtól kapott segítségnek köszönhető, hogy a sajószentpéteri II. akna pártszerve-

zetei ma már eredményesebb harcot folytatnak a munkafegyelem megszilárdulásáért. Szep-

                                                                                                                                                         
hanem. a hosszú ideig tartó rengés rázza széjjel. Ennek tulajdonítható, hogy az aprítás egyenletes, a szénfal csu-

pán leomlik. A készlet egy tömegben marad. A robbantóhatás a tetőt és az oldalakat kíméli. Füst nem képződik. 
46

 Dr. Pethő Szilveszter okleveles bányamérnök, egyetemi tanár a műszaki tudomány doktora.  A herbolyai Terv-

táró, és a sajószentpéteri bányák vezetője is. Később a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem tanára. Pethő pro-

fesszor, több mint ötven évet dolgozott az egyetemen.. Nagyon széles (előkészítés-technika, nyersanyag-

gazdálkodás, energiagazdálkodás, stb.) szakmai területen dolgozott, elkötelezett bányászként, tudósként tanította, 
nevelte a bányamérnökök generációit. 
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temberben ás októberben átlagosan 20 volt az igazolatlan műszakmulasztók száma, ma 3–4. 

Az öntudatos dolgozók követelésére eltávolítottak az üzemből notórius műszakmulasztókat, 
köztük egy befurakodom ellenséget is. Elbocsájtották G. Tóth István II. csillést, aki a leggyak-

rabban maradt távol indokolatlanul munkahelyéről és kiderült, hogy táppénzcsalást is köve-

telt el. Hasonló sorsra jutott Riczó Ferenc notórius műszakmulasztó, akit mint tudatos ellen-

séget lepleztek le. Az Északmagyarország, a pártsajtó előfizetése és olvasása ellen akarta 
hangolni a bányászokat, elvetemült módon izgatott a toborzott új bányász dolgozók körében. 
Kiderült, hogy Riczó Ferenc – volt horthysta főhadnagy.  

A sajószentpéteri II. számú akna pártszervezetének sokkal jobb politikai munkát kell végeznie, 
hogy valóban motorja, előrelendítője legyen annak a szívós küzdelemnek, amelynek célja, 
hogy az akna minden nap teljesítse, túlteljesítse tervelőírását.  

Elsősorban szükséges ehhez a népnevelőmunka megjavítása. A népnevelőknek konkrétan kell 

érvelniük. Mondják el, hogy a Párt gondoskodása, kormányunk intézkedése hogyan segíti 
őket, hogy teljesítsék, túlteljesítsék következő évi feladataikat 1951-hez viszonyítva 400 ezer 
forinttal kap magasabb összeget beruházásra az akna 1952-ben. Tovább hajtják az irány- és 
légvágatot, a lejtősaknához közel újabb szénmezőket nyitnak, továbbfolytatják az irány- és 
légvágatok karbantartását, átácsolják a 10-es és 5-ös vágatot, továbbá a 21-es siklót, újabb 
gépeket kapnak a dolgozók. Három kaparószalagot, egy gumiszalagot juttat kormányzatunk a 
bányának, kicserélik a hibás fúrógépeket, új villamosmozdonyt állítanak be a szén gyorsabb 
szállítására, új terelőállomást építenek.  

A népnevelőknek el kell mondamiok, hogy mindezek a beruházások csak azért lehetségesek, 

mert a Párt irányításával dolgozó népünk sikerrel harcolt az 1951. évi tervek teljesítéséért. 
Annál súlyosabb, hogy a sajószentpéteri IL számú akna dolgozói nem teljesítették tervüket, 
adósak maradtak népgazdaságunknak 

Ezt a csorbát a következő évben ki kell köszörülni!  

Önérzetes, öntudatos bányász nem tűrheti, hogy amikor bányaüzemükről van szó, mindig le-

maradásukról kell hallania A sajószentpéteri II. számú aknának is az ország élenjáró bánya-

üzemei közé kell kerülnie, hogy büszkék legyenek sikereikre!  

A pártszervezetnek még sok tennivalója van annak érdekében, hogy továbbhaladjon a meg-

kezdett úton és kialakítsa a bányában azt a légkört, amelyben az igazolatlan kimaradás, a 
késés, a lógás, a munkaidő hasznos nerceinek elvesztegetése, – szégyen és gyalázat. Sokkal 
nagyobb gondot kell fordítania a pártszervezetnek a politikai munkára. Rendszeresen és jól 
kell gyakorolnia a pártellenőrzési jogot, hogy alaposan ismerje a termelési problémákat, 
megadja jó politikai munkával a termelés fokozásának egyedül biztos alátámasztását.  

Az akna pártszervezetének ki kell javítaniok azt a nagy hibájukat, hogy eddig munkaterv nél-

kül dolgoztak.  

Most összeállítandó munkatervük minden pontját hajtsák végre maradéktalanul, hogy tovább 
fokozódjék a lendület ezévinél jóval nagyobb eredményeket érjenek el 1952 év minden hónap-

jában büszkén jelenthessék, túlteljesítették tervüket!  
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DOLEZSÁR FERENC”47
 

 

1952. 

  

1952. január 1-én aztán megint szervezeti változások történtek a hazai szénbányászat-

ban. Az elaprózott vállalati struktúra rendkívül nehézzé tette az irányítást. Ezen úgy próbál-

tak meg segíteni, hogy ismét centralizáltak és trösztöket hoztak létre. Borsodban ekkor vált 
szét markánsan a keleti és a nyugati szénbányászati terület.  

A keleti rész lett a Borsodi Szénbányászati Tröszt (Miskolc), a nyugati pedig az Ózdvidéki 
Szénbányászati Tröszt (1957-ig Ózd, majd utána 1974-ig Putnok). A választóvonal Putnok – 

Királd volt, amely már a nyugatihoz tartozott. 

Tényleges módon azonban a tröszt gyakorolja a „vállalati” feladatokat! 

A Rákosi-kultusz fokozatosan kiépülve 1952-re érte el tetőpontját, ekkor kezdték a 
„népünk bölcs vezére”, valamint a „Sztálin legjobb magyar tanítványa” jelzőkkel illetni. 
1952 elején 60. születésnapja alkalmából munkaversenyeket hirdettek országszerte. Ekkori-

ban alapították meg a Rákosi Mátyás Tanulmányi Versenyt, a Rákosi-kupát és még számos 
elismerést, amit tiszteletére alapítottak. Minden magyarnak kötelező volt valamivel hozzájá-
rulnia a nagy ünnepséghez: az óvodások rajzokat készítettek, az általános iskolások első fo-

galmazásukat neki írták, a felnőttek terítőkbe hímezték Rákosi nevét. Augusztus 14-én pedig 
a Minisztertanács elnöke (azaz miniszterelnök) lehetett, s megalapíthatta saját kormányát, igaz 
Nagy Ferenc megzsarolása óta gyakorlatilag minden kormányt ő irányított, vagy legalábbis 
igyekezett a lehető legnagyobb kontrollt gyakorolni felettük. 

 

„ Így készültek a bányászok a béketalálkozóra 

Az egész ország népe lelkesen készül a június 1-i nagy béketalálkozóra. Méltó módon 
készültek fel erre a hatalmas demonstrációra a bányászok te, akik munkafelajánlásokkal, a 
ter-melés növelésével tesznek hitet harcos békeakaratuk mellett. 

Több üzem dolgozói, így a Sajószentpéter: II. aknán is békeműszakot szerveztek. Az egyik bri-

gád tagjai: Szloboda Sándor, Kismarton Gyula, László András és Juhász József, akik külön-

ben hónapok óta az üzem legjobb dolgozói, az első békeműszakon elért eredményükért a „Bé-
ke-brigád”elnevezést kapták. A brigád kamra-fejtésben dolgozik, elég nehéz körülmények 
között, úgy, hogy keményen kell harcolnia minden csille szénért. 

Szloboda Sándor elvtárs brigádja azonban szembeszáll a nehézségekkel. A második békemű-
szakkor 20 csilleszén kitermeléséi vállalták, de a műszak végére nem 20, hanem 21 csillesze-

net raktak…” 

A bányászok bebizonyították: tudják, hogy minden csille szén kitermelésével a dolgozók sza-

bad hazáját erősítik és a béke megvédésének ügyét szolgálják.”48
 

                                                 
47

 Észak-Magyarország, 1951. december (8. évfolyam, 280-303. szám)1951-12-30 / 303. szám 
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„ A „Szabad Nép" postájából 

Szüntessék meg a hóvégi „rohammunkát“a sajószentpéteri II. aknában 

 „ Ma nagy termelési napot tartunk! Mindenki szénre!” – hangzik a jelszó hetenkint 

kétszer és minden hónap utolsó napjaiban a bányánkban. Így volt ez júliusban is. A felszólí-
tásra ilyenkor aknászok, feltárók, fenntartók, felügyeletiek, az ÜB-titkár, a kultúrotthon igaz-

gatója, s a párttitkár is szerszámért siet és rohan a munkahelyre szenet fejteni. A bányászok 
viszont csak a műszak kezdetén, a felolvasáskor értesülnek az újabb nagy termelési napról. 
Először a rendes munkahelyüket keresik föl, hogy ott összeszedjék szerszámaikat és csak úgy 
indulnak az új munkahelyre. Egyesek örülnek az ilyen üresjáratnak – telik az idő, több alka-

lom van a lógásra. De a legtöbben azt számolgatjuk, hogy ilyenkor egy- egy fél óra alatt 
egyenkint fél vagy háromnegyed csille szénnel kevesebbet termelünk. S ráadásul újabb fél óra 

telik el az új munkahelyen beszélgetéssel, vitatkozással arról: ki, hol dolgozzék? Egy óra 
hosszat tartó fölösleges szaladgálás után kezdődik csak meg a fejtés. 

Sokan azt tartják a „nagy hajráról”, hogy ez a terv teljesítésének egyetlen lehetősége. De én 
azt tartom, hogy a terv teljesítésének ez a módja helytelen, káros. Az ilyen „munkaszervezés” 

a munkafegyelem lazítására csábít és azt a hangulatot kelti a szénen dolgozók közölt: „miért 
igyekezzünk, úgyis jön a nagy termelési nap, anélkül úgysem teljesíthetjük a tervet”. 

Az igaz, hogy ilyen hajrámunkával a „nagy termelési napokon” több szenet termelünk, mint 
máskor – de a következő napon már visszaesik a termelés, hisz elmaradt a fenntartás és a 
feltárás, nem gondoskodtak új munkahelyről. Ilyen körülmények között érthető, hogy júniusi- 
tervünket csak 83.1, a júliusi tervet pedig csak 91 százalékra teljesítettük. Augusztus első nap-

jaiban nem teljesítettük az előirányzatot. 

A II. akna vezetőségének sürgősen meg kell teremtenie a folyamatos termelés feltételeit, hogy 
végre megszűnjék a terv teljesítését akadályozó rohammunka. 

Stibor Antal 

vájár. Sajószentpéter, II. akna”49
 

 

„ A békeköltsönjegyzéssel is bizonyítsuk be, csakúgy, mint a termelő munkával, hogy 

harcolunk a békéért 

….Pártunk irányításával kormányzatunk a terv eddigi szakaszában 10 millió forintot 

fordított kulturális és sportintézmények építésére, illetve fejlesztésére. Tizenhét helyen épült 
kultúrotthon, a sportlétesítmények száma is jelentősen gyarapodott. Kiszélesedett dolgozóink 
szakmai és politikai nevelésének lehetősége is. Új vájárotthonok és iskolák épültek Sajószent-

péteren, Ajkán, Komlón, Somsályon, Oroszlányon, Nagybátonyban, Petőfibányán és Perece-

sen. Növekedett bányatelepeinken a napközi otthonok és bölcsődék száma. Jelenleg több,  
mint 60 napközi otthon és 10 bölcsőde veszi le a dolgozó anyák válláról a gyermeknevelés 
gondjait. 
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Évről évre nagyobb összegeket fordít kormányzatunk munkavédelmi beruházásokra. 1951-ben 

10 millió, 1952-ben 18.8 miliő forint volt ez az összeg…”50
 

 

„ Naponta 4 vagon szénnel termelnek többet a sajószentpéteri bányászok, mint a múlt 
hónap azonos időszakában 

A múlt év utolsó hónapjában egyetlen napon sem teljesítette 100 százalékra napi elői-

rányzatát a sajószentpéteri bányaüzem. Ez a lemaradás a szállítás szervezetlensége, a csille-

park rossz kihasználás, a műszaki vezetés bizonytalanságán túl a laza munkafegyelemnek volt 

tulajdonítható. Decemberben a napi átlag alig haladta meg a 60 százalékot. Az igazolatlanul 

mulasztók száma 2.5 százalékot tett ki. Amikor eltávolították az üzemből a műszakmulasztókat, 
a munkafegyelem lazítóit, érezhetően megjavult a munkafegyelem, lényegesen csökkent az 
igazolatlanul mulasztók száma. Ez a javulás a termelésben is megmutatkozott. Állandóan nö-
vekedett a munkalendület, így érték el, hogy most december hasonló időszakához mérten na-

ponta 4 vagonnal több szenet termelnek. A dolgozók a munkahelyen a műszak megkezdése 
előtt megbeszélik, hogyan tudnák teljesítményüket még jobban fokozni.”51

 

 

„ Nagy lendületet adtak a munkának a sajószentpéteri bányaüzemek népnevelő érte-

kezletei 

A Diósgyőri Szénbányászati Tröszthöz52
 tartozó sajószentpéteri bányaüzemek az el-

múlt évben nem teljesítették tervüket, sokszáz tonna szénnel maradtak adósai hazánknak, dol-

gozó népünknek, A bányászok a múlt év utolsó napjaiban elhatározták: okulva a hibákból, 
tapasztalatokból, 1952-ben mindennap teljesítik a tervet!  

A műszaki vezetők megfogadták, hogy minden segítséget és támogatást megadnak a 
bányászoknak, biztosítják a műszaki előfeltételeket.  

Ennek érdekében tartottuk meg december utolsó és ezév első napjaiban értekezleteinket a mű-
szála felső- s közepkáderekkel, majd pártszervezeteink titkáraival és vezetőségi tagjaival. 
Megbeszéltük évi tervfeladatainkat és a felbontott terv alapján megnéztük, hogyan, milyen 
módszerekkel biztosítható a terv mindennapi teljesítése, túlteljesítése, hogyan tudunk még 
eredményesebben mozgósítani, feladataink maradéktalan végrehajtására. Ilyen előzmények 
után zajlottak le a napokban népnevelő értekezleteink, amelyeknek feladata volt: a termelési 
értekezletek helyes előkészítésének érdekében végzendő munka megbeszélése.  

Népnevelő értekezleteink komoly eredményes munkát végeztek! Számos helyen értékes javas-

latok es Határozatok hangzottak el. Az értekezleteken nemcsak népnevelők, hanem pártcso-

port bizalmiak, tömegszervezeti aktívák és műszaki vezetők is részt vettek. Értekezleteinken a 
bánya-üzemvezetők tartottak beszámolót az első negyedévi tervfeladatókról, ismertették a 
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körletekre, csapatokra és az egyénekre felbontott tervet. A párttitkár elvtársak felszólalásaik-

ban elmondották, milyen feladatokat kell a népnevelőknek elvégezniök, hogyan, milyen érvek-

kel agitálhatnak legjobban a terv mindennapi teljesítése és túlteljesítése, a munkafegyelem 
további megszilárdítása érdekében.  

A hozzászólások során népnevelőink beszámoltak múlt évi munkájuk eredményeiről és hiá-
nyosságairól, megbírálták egymás munkáját, majd tapasztalatokat adtak át annak érdekében, 
hogy a felvilágosító munka színvonala egyre magasabb legyen. Így például Csermely László 
lőmester és Dranbon Pál elvtársak elmondták: a jövőben elevenebbé teszik népnevelő munká-
jukat, érvelésük nem általános lesz, hanem mindenegyes kérdést közelebb hoznak a dolgozók-

hoz, helyi példákkal, eseményekkel támasztanak alá, megfogadták továbbá: ezentúl rendszere-

sen tanulmányozni fogják a napi- és heti sajtót, ebből állandóan felhasználják a legjobb érve-

ket.  

Népnevelő értekezleteinken tekintélyes számban születtek értékes felajánlások. A kondói bá-
nyaüzem értekezletén például Zombori Béla, Tamás Gyula és Sztollár elvtársak megfogadták, 
hogy első negyedévi tervüket március 27-ig vagy még előbb teljesítik. A sajószentpéteri II-es 

akna népnevelő értekezletén Veres István elvtárs – csapata nevében – megfogadta, hogy 70 

csille szénnel termelnek többet havi előirányzatuknál, Szloboda Sándor csapatának tagjai 

arra tettek ígéretet, hogy minden hónapban 78 csille szénnel túlteljesítik tervelőírásukat.  

Alapos előkészítő munkánk s az, ezt követő népnevelő értekezletek máris nagy lendületet adtak 
a termelésnek, a napi tervek maradéktalan teljesítésének. Bányáinkban megélénkült, jobb lett 
a népnevelő, felvilágosító munka, – egyre hathatósabban mozgósítanak a népnevelők a tervfe-

ladatok sikeres végrehajtására. Ennek köszönhetjük, hogy január 7-ig bezáróan emelkedett 
bányaüzemeink termelése, sőt Bánfalvi üzemünk 110.3 százalékban teljesítette tervét!  

STIBOR ANTAL,  

a sajószentpéteri Bányász Pártbizottság titkára”53
 

 

 

„ RÁKOSI ELVTÁRS 60 SZÜLETÉSNAPJÁNAK MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE…  

A rudolftelepi szénbányák dolgozóinak felhívása a Borsodi Széntröszt bányaüzemeinek 
dolgozóihoz  

A rudolftelepi szénbányák vállalat dolgozói munkafelajánlásaik teljesítésével, jobb munkával 

ünneplik szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs 60. születésnapját.  

A rudolftelepi dolgozók vállalták, hogy első negyedévi tervüket 105 százalékra teljesítik, meg-

szilárdítják a munkafegyelmet, a megengedett palatartalmat 5 százalékkal csökkentik, a fafel-

használást 0.028 köbmétertonnáról – 0.027 köbmétertonnára csökkentik, az önköltségi tervet 
100 százalékra teljesítik.  

A rudolftelepi dolgozók példájuk követésére hívják fel a Borsodi Széntröszthöz tartozó vala-

mennyi bányaüzem dolgozóit.  
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A rudolftelepi bányaüzem dolgozóinak nevében:  

Kőhalmi István igazgató, Déri Sándor főmérnök, 

Tamási István párttitkár, Démut Tibor szem.vez. 

Markó Ferenc üb. titkár. 

 

„ A sajószentpéteri bányászok felhívása műszaki vezetőikhez 

A sajószentpéteri bányaüzem dolgozói Rákosi elvtárs 60 születésnapjának1 tiszteletére 
tett munkafelajánlásaik teljesítésének érdekében fokozták az üzemben a versenyszellemet. En-

nek köszönhető, hogy bár január első napjaiban csak 84,7 százalék. a teljesítették napi tervü-
ket, január 15-ig behozták lemaradásukat és e hónapi tervüket ezideig 104.4 százalékra telje-

sítenék Az üzemben nagyrészt megszűntek az igazolatlan kimaradások Jó munkát végzett e 
téren Csire József sztahánovista és Kiss Molnár Lajos sztahánovista vájár, akik különösen a 
toborzott dolgozók körében végezlek eredményes felvilágosító munkát.  

Rákosi elvtárs 60 születésnapjának tiszteletére az üzem valamennyi dolgozója felajánlási tett. 
Veres István csapata vállalta, hogy március 9-ig 150 csille szenet, Hormyák Ferenc brigádja 
78 csille szenet, Gardi Pál brigádja naponta két csille szenet, Csőgér József brigádja 

műszakonkínt két csille szenet termel előirányzatán felül. A felajánlások teljesülése terén jó 
eredményt ér| el Szakács János brigádja, aki a kamarafejtésben 164 százalékra teljesítette 
napi tervét. A frontfejtésnél legjobb eredményt Csontos Mihály csapata érte el. Teljesítmé-
nyüket 120 százalékra fokozták.  

Az eredmények mellett azonban még vannak hiányosságok a sajószentpéteri bányaüzemben. 

Például az 5. sz ereszkében a dolgozóik üres csillehiány miatt panaszkodnak, amit ki lehet 

javítani a ciklusos munkamódszer bevezetésével. Hiányosság tapasztalható a faellátás terén 
is,  

A sajószentpéteri bányászok arra kérik műszaki vezetőiket: teremtsék meg a felajánlások tel-

jesítéséhez szükséges műszaki előfeltételeket, hogy még jobb eredményekkel ünnepeljék méltó-
képen Rákosi elvtárs 60. születésnapját.  

KOVÁCS GÁBOR  

üzemi tudósító”54
 

 

„A sajószentpéteri bányászok vállalták: első negyedévi tervüket 2.100 tonnával túltel-

jesítik  

A Sajószentpéteri Szénbánya Vállalat dolgozói Rákosi elvtárshoz küldött levelükben 
megfogadták, hogy 60. születésnapja méltó megünneplésére első negyedévi tervüket túlteljesí-
tik és terven felül 2100 tonna szenet adnak népgazdaságunknak, ugyanakkor maradéktalanul 
teljesítik feltárási és elővájási terveiket. Első negyedévi tervezett teljesítményüket 6 százalék-

kal túlteljesítik. Az igazolatlan mulasztók számát 1951 negyedik negyedéhez viszonyítva 2.3 
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százalékról 1.5 százalékra csökkentik. A Gazda-mozgalom keretén belül 25.000 forint értékű 
megtakarítást érnek el. A termelés egyenletessé tétele érdekében az első negyedév végére a 
szenelő dolgozok 25 százaléka ciklusos grafikon alapján fog dolgozni. A munkahelyek 25 szá-
zalékánál bevezetik a millszekundos robbantást. Az alacskai üzemnél a Diesel mozdony me-

netsebességét 8 km/óra sebességről 11 km/óra sebességre növelik. A műszaki közép- és veze-

tőkáderek megteremtik a műszaki lehetőségeket a vállalások maradéktalan teljesítéséhez.  

A felajánlásokat a vállalat nevében Sztibor Antal párttitkár. Varga István ÜB. titkár, Varga 
Balázs váll. igazgatói, Bedő Zoltán váll. főmérnök, Kiss Molnár Lajos és Molnár József szta-

hanovista vájárok írták alá.”55
 

 

„Értékes vállalásokkal csatlakoztak a „Termelj ma többet, mint tegnap”–
mozgalomhoz a sajószentpéteri, a sajókazinci és a bánfalvi bányavállalatok üzemei 

Loy Árpád56
 elvtárs alberttelepi sztahánovista frontmester kezdeményezése, a „Ter-

melj ma többet, mint tegnap!“ – mozgalom nagy visszhangra talált a sajószentpéteri, a 
sajókazinci és Bánfalvi Bányavállalat üzemei dolgozóinak körében is. Elénk figyelemmel ol-

vasták a Szabad Nép és az Északmagyarország 
pi számát, mely beszámolt a Budapesten tartott bányász- 

tanácskozásról.  

 

A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete XVI. kongresszusa, Bu-

dapest, 1956. július 28. Lugosi Ferenc, a tatabányai VIII-as akna 

Kossuth-díjas vájára, Elekes Ferenc, a dorogi VIII-as akna Kos-

suth-díjas felvigyázója és Loy Árpád alberttelepi Kossuth-díjas 

frontmester, a Szocialista Munka Hőse.
57

 

  

Az Országgyűlés áprilisi ülésszaka,  

Budapest, 1955. április 18.  
Rákosi Mátyás, az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) első titkára 

a szünetben Loy Árpáddal, a Szocialista Munka Hősével és 
Mislóczki Mátyás sztahanovista olvasztárral beszélget 58
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sében szerzett érdemeiért, valamint termelési eredményeiért”. 1953-ban a Minisztertanácsi Érdemérem arany 
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vett a sztahanovista mozgalomban. Nevéhez köthető – a Kossuth-díj indoklásában is hivatkozott – Termelj ma 

többet, mint tegnap! – mozgalom elindítása. 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. 
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A három vállalat üzemeinek legjobb dolgozói, sztahánovistái, párttitkárai, műszaki vezetői 
értekezleten beszélték meg, milyen teendőik vannak, hogy üzemükben sikerrel bontakozzék ki a 
nagyjelentőségű mozgalom Nagy figyelemmel hallgatlak Veres József elvtárs, a Megyei Párt-

bizottság küldötte beszámolóját.  

Követni kell mindenütt az alberttelepi bányászok példáját!  

Veres elvtárs részletesen ismertette Loy elvtárs már országossá vált mozgalmát rámu-

tatott milyen áldozatos harcot folytattak az alberttelepi dolgozók azért, hogy a tervet minden 

nap teljesítsék.  

Hibák voltak az alberttelepi bánya, üzem termelésében, de Loy elvtárs kezdeményezését segí-
tették a műszaki vezetők, akik a bányászokkal együtt harcba indultak a hibák, hiányosságok 
kijavításáért. Megszilárdították a munkafegyelmet, biztosították az üres csilleellátás zavarta-

lanságát, brigádot szerveztek, melynek csak ez a feladata. Az alberttelepi dolgozók a „Termelj 

ma többet, mint tegnap!“ – mozgalom, ma nagy sikereket érjek el 104 százalékra teljesítették 
januári tervelőirányzatukat. Megindult az üzemben az 500, majd a 700 csillés mozgalom. A 

brigádok egymással versenyezve küzdenek Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére tett válla-

lásaik túlteljesítéséért.  

Loy elvtárs kezdeményezéséhez csatlakoztak a sznbakállói bányaüzem dolgozói, akik máris 
szép eredményeket értek el és vállalták, hogy Rákosi elvtárs születésnapjára 400 csille szenet 
termelnek. 

Követni kell mindenütt az alberttelepi bányaüzem dolgozóinak példáját. Ki kell küszöbölni a 
Sajószentpéteri, a Sajókazinci és Bánfalvi Vállalat üzemeinek munkájából is azokat a hibákat, 
amelyek akadályozzák a nagyobb termelést. Példám a kondói bányaüzemben nem használják 
ki eléggé a gépeket, a gépekkel sokszor van zavar. Laza a munkafegyelem is a kondói üzem-

ben. A hibák kijavításával, a „Termelj ma többel, mini tegnapi“ – mozgalom kifejlesztésével 
harcoljanak a vállalatok dolgozó} a több szénért, Rákosi elvtársnak tett vállalásaik túl. telje-

sítéséért – buzdított befejezésül Veres József elvtárs.  

A Kondói bánya negyedévi terve 110 százalékos tejesítését vállalta  

A nagy érdeklődéssel kísért előadás után a dolgozók egymás után jelentkeztek felszóla-

lásra. Elsőnek Kárpáti Lóránd a sajókazinci bányaüzem főmérnöke beszélt. Bejelentene csat-

lakozását az új mozgalomhoz és vállalta, hogy megteremti az üzemben a terv teljesítéséhez 
szükséges jó műszaka előfeltételeket, megindítják a 200 csillés mozgalmat. Koós Béla, a be-

rentei bánya üzemvezetője is csatlakozott a „Termelj ma többet, mint tegnap!“– mozgalom-

hoz. Mivel a termelés jelenleg kedvezőtlen földtani viszonyok közölt folyik, 100 csillés moz-

galmat indítanak.  

Reményi Viktor főmérnök, a bánfalvi bányaüzem vezetője elmondotta, hogy Bánfalván nem 
használják ki a dolgozók a munkaidőt 100 százalékosan, ígéretet tett, megszilárdítják a mun-

kafegyelmet, csatlakoznak Loy elvtárs kezdeményezéséhez.  
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Csák Gyula mérnök (Kandó) beszámolt arról, hogy az üzemben megszervezték a diszpécser 
szolgálatot. Vállalta, hogy megindítja az üzemben a 200 csillés mozgalmat. Rákosi elvtárs 

születésnapjának tiszteletére felajánlotta, hogy a kondói bányaüzem első negyedévi tervét 110 
százalékra teljesíti és ezzel a célkitűzéssel versenyre hívta a bánfalvi üzemet.  

Pető Szilveszter (Sajószentpéter) elmondta, hogy az üzem dolgozói nagyrészt csatlakoztak már 
Loy elvtárs kezdeményezéséhez Vállalta, hogy az V-ös számú fronton megindítják a 
műszakonkinti 100 csillés mozgalmat. Az első negyedévi terv túlteljesítése érdekében verseny-

re hívta a kondói bányaüzemet.  

A szakszervezet fordítson nagyobb gondot a verseny szervezésére és nyilvánosságának 
biztosítósára  

Ladányi Sándor alacskai aknatitkár versenyre hívta a sajószentpéteri bányaüzem II-es 

és IV-es aknájának dolgozóit az első negyedévi terv 103 százalékos teljesítése érdekében. Er- 

nesz József, a bánfalvi bányaüzem igazgatója elmondta, hogy a MÁV nem segíti a bányaüzem 
munkáját, nem bocsát rendelkezésre elegendő számú vagont, emiatt nem tudják elszállítani a 
kitermelt szenet. A „Termelj ma többet, mint tegnap!“ – mozgalomhoz csatlakozott Varga 

Balázs, a sajószentpéteri bányaüzem igazgatója, Tőzsér Pál kondói aknatitkár, Benes Simon 
Urbán elvtárs, az alacskai bányaüzem vezetője is. Több felszólalás kiemelte: a szakszervezet-

nek nagyobb gondot kell fordítania a verseny szervezésére és nyilvánosságának biztosítására  

A végig lelkeshangulatú megbeszélés jó eredményeket hozott. A felszólalásokból kicsendült, 
hogy felismerték a „Termelj ma többet, mint tegnap!“– mozgalom nagy jelentőségét. Dolgozó 
népünk elvárja, hogy az értékes vállalásokat tettek kövessék és napról, napra, több szenet 
adjanak népgazdaságunknak!”59

 

 

„ VASZILIJ KUCSER ELVTÁRS ELŐADÁSA SAJÓSZENTPÉTEREN 

 A Magyar–Szovjet Barátság Hónapja alkalmából hazánkba érkezett szovjet küldöttség 
tagja, Vaszilij Kucser elvtárs Sztálin-díjas szénkombájnvezető az elmúlt héten megyénk több 
bányaüzemébe látogatott el. Hasznos tanácsokat, útmutatásokat adott a bányász dolgozóknak. 
Pénteken, Sajószentpéteren több környező bányaüzem küldöttei gyűltek egybe a kultúrterem-

ben, hogy meghallgassák Kucser elvtárs előadását.  

A sajószentpéteri szénbánya vállalat Kossuth-díjas igazgatója Varga Balázs elvtárs, majd az 

MNDSZ nevében Hermeczi Gyuláné, az úttörők nevében Hornyák Erzsébet, a DISZ részéről 
Varga Gyula köszöntötte a szeretett vendéget.  

– Nagy örömmel hallottam – kezdte előadását Kucser elvtárs –, hogy a borsodmegyei 

bányászdolgozók milyen szép eredményeket érnek el a termelésben, és hogyan harcolnak a 
több szénért.  

Nagy elismeréssel szólt a továbbiakban Loy Árpád alberttelepi sztahanovista frontmester kez-

deményezéséről, a „Termelj ma többet, mint tegnap!“– mozgalomról, majd hangsúlyozta: ha 
a Szovjetunióban ilyen kezdeményesés szárnyrakap, az újságok állandóan, rendszeresen fog-
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lalkoznak vele, ismertetik a kezdeményezést, jelentőségét, segítik a mozgalom kiszélesítését, 
naponta közük a mozgalom keretében elért legújabb eredményeket.  

Saját munkájáról, a szovjet bányászok munkájáról beszélt ezután.  

– A Szovjetunió bányáiban, a gépeket mindenütt a legjobban kihasználják. Gép fejti a szenet, 
gép szállítja a külszínre és gép rakja vagonba is. Tehát a szénfaltól a vagonokig mindent a 

gép végez.  

A többtermelés útján arra kell törekedni itt is, hogy az emberi erőt minden területen minél 
előbb felváltsa a gép.  

Természetesen, a gép csak akkor igazi, hasznos segítőtárs, ha kezelői szeretik, megbecsülik, 
tisztántartják, – emelte ki. Nagy figyelemmel és szeretettel kell lenni a gép iránt. A Szovjetunió 
bányáiban nem látni egyetlen rossz, elhanyagolt gépet sem. A szovjet emberek szeretik a gé-
peket, szeretik a gépek tervezőit, kivitelezőit, segítik munkájukat. Amikor a Donhasz-kombájn 
vezetését rámbízták, a gép tervezőjével együtt dolgoztunk, megismertetett a gép legapróbb 
részleteivel is. A bányászok 52 javaslatot tettek arra, hogy a gépet még tökéletesebbé tegyük.  

Brigádomban – mondotta – nyolc ember dolgozik. Egy-egy brigádtag tervszerinti napi telje-

sítménye 25 tonna szén, de mi ezt mindig túlszárnyaljuk.  

Amilyen mértékben növekszik termelésünk, olyan mértékben nő keresetünk is. Rámutatott ar-

ra, hogyan ösztönöz a helyes bérezés magasabb termelési eredmények elérésére.  

Elmondotta: a szovjet bányákban az erre a célra alakított külön bizottság igen nagy gonddal 

foglalkozik a dolgozók által benyújtott javaslatokkal, ésszerűsítésekkel. A fizikai és műszaki 
dolgozók kapcsolatáról szólva hangoztatta: a műszaki vezetők és a bányászok között igen szo-

ros a kapcsolat, így a felmerülő akadályokat könnyen és gyorsan leküzdik.  

Nálunk – mondatta – minden bányász azzal a tudattal dolgozik, hogy jó munkájával erősíti az 
egyre növekvő béketábort..  

Kucser elvtárs jó munkát és sok sikert kívánt megyénk bányász dolgozóinak.  

Ezután Monos János elvtárs, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója megköszönte Kucser 
elvtárs értékes előadását s felhívta a dolgozókat: a szovjet tapasztalatok hasznosításával in-

duljanak harcba még jobb termelési eredmények eléréséért.”60
 

 

„ A perecesbányatelepi vájártanulók versenyre hívták a sajószentpéterieket Rákosi 
elvtárs születésnapja tiszteletén  

A 134 -es számú perecesbányatelepi ipari tanulóiskola a forgalmas úttól 5 kilométer-

nyire hegyek között, köröskörül erdőségekkel borított völgyben fekszik. Az év elején csak egy 
tantermünk volt négy osztály részére. A tanulókat egymástól messzeeső öt épületben kellett 
elhelyeznünk, mivel nem volt valamennyiük befogadására alkalmas épületünk. Emiatt igen 
nehéz volt a nevelés és ellenőrzés. 
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Ma már három tantermünk van. A tanulók korszerű, 120 személyt befogadó tanulóotthonban 
laknak, amelyben kényelmes ágyak, villanyfény, meleg szoba és 10 zuhannyal két fürdőszoba 
várja a pihenésre, tisztálkodásra hazatérő tanulókat. A növendékek lelkesen segítettek az ott-
hon felépítésénél.  

Hálásan beszélnek arról, hogyan gondoskodik róluk Rákosi elvtárs, hogy minél kényelmeseb-

ben élhessenek, gond nélkül tanulhassanak, minél jobban elsajátítsák szakmájukat. A beléjük 
helyezett bizalomra méltók akarnak lenni – ezt bizonyítja Rákosi elvtárs születésnapjára tett 
felajánlásuk. Versenyre hívták a sajószentpéteri vájáriskola növendékeit a következő vállalá-
sokkal:  

A 180–220 méteres kézi csillézés és kézzel való döntögetés mellett vállalták,, hogy a szénfalig 
lévő 40 méteres távolságot, két műszakban dolgozva, 25 nap alatt kihajtják, hogy a térképsze-

rinti szénmezőt elérjék. A munkafegyelem megszilárdítása érdekében nem cserélgetnek mű-
szakot, kiküszöbölik a mulasztásokat, ezáltal elkerülik, hogy a tanulók ismeretlen munkahely-

re kerüljenek és akadályozzák a munka menetét. A munkaidőt 100 százalékig kihasználják. Az 

oktatóvájárok útmutatásait a legpontosabban végrehajtják. Tanulmányi osztályzataikat a fél-

évihez viszonyítva egy jeggyel emelik. Az iskolában az órák megkezdésénél pontosak lesznek, 
ott is megszüntetik a hiányzást.  

KOSITZKY ÁRPÁD  

szaktanár, versenyfelelős.  

Perecesbányatelep”61
 

 

„Teljesítettük március 9-i felajánlásunkat, új vállalásokkal készülünk április 4 méltó 
megünneplésére“ 

Áprilist 4-re tervén felül 1.500 tonna szenet termelnek a Sajószentpéteri Szénbányák 

Vállalat dolgozói  

A Sajószentpéteri Szénbányák Vállalat dolgozói Rákosi elvtárs 60. születésnapjának 
tiszteletére tett felajánlásaik teljesítésében igen szép eredményeket értek el. Január 1-től már-

cius 9.-ig bezárólag tervüket 119 százalékra teljesítették. 2300 tonnás – terven felüli – terme-

lésre tett vállalásukat is magasan túlszárnyalták. Terven felül 4000 tonna szenet adtak nép-

gazdaságunknak. A dolgozók közül kiemelkedik Sólyom Pál vájár, aki 21 mázsa napi elői-

rányzata helyett március 8-án, a nagy termelési napon 63.3 mázsa szenet termelt, s ezzel 315 

százalékos eredményt ért el. Az első között van Szloboda Sándor vájár, aki ugyancsak március 

8-án 15 mázsás napi előirányzatával szemben 48 mázsát termelt, ezzel több, mint 300 száza-

lékra teljesítette napi tervét.  

A Sajószentpéteri Szénbányák Vállalat dolgozói elhatározták, hogy március 9. után verseny-

lendületüket még tovább fokozzák, hogy április 4-re, hazánk felszabadulásának 7. évforduló-
jára minél jobb eredményeket érjenek el. Elhatározásukat Rákosi elvtársnak levélben jelentet-
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ték be, Ígéretet tettek, hogy április 4-ig terven felül 1500 tonna szenet adnak népgazdasá-
gunknak.”62

 

 

„ Notórius munkakerülőket ítélt el a bíróság  

Sajószentpéteren helyszíni tárgyaláson Ítélte el a bíráság Huszti Lajos és Madarász 
László notórius munkakerülőket. Huszti Lajos bányászt a bíróság 8 hónapi javító-nevelő 
munkára, fizetésének 20 százalékos csökkentésére ítélte, mert a herbolyai bányaüzemtől 14 
napig igazolatlanul távolmaradt.  

Madarász László sajókápolnai lakost, 10 hónapi javító nevelő munkára és fizetésének 25 szá-
zalékos csökkentre ítélték, mert munkahelyéitől, (Kondó bányaüzem) 33 napig igazolatlanul 

távolmaradt.”63
 

 

„ MIT KAPTAK A TERVTŐL A BORSODI SZÉNBÁNYÁSZATI TRÖSZT ÜZEMEI  

A Borsodi Szénbányászati Tröszthöz tartozó bányaüzemek közül hat üzemnél több mint 
100–100 személy befogadására alkalmas, étkezővel, társalgóval felszerelt legényszállásokban 

laknak már a dolgozók. A közeljövőben elkészül a 104 személyes legényszálló Sajószentpéte-

ren, Alberttelepen és Anna-bányán is… 

Sajószentpéteren új vájártanuló- otthon épül 300 000 forintos költséggel… 

A sajószentpéteri bányász lakótelep korszerűsítésére, kormányunk másfélmillió forintot fordí-
tott… 

Sajószentpéteren korszerű egészségház, tüdőbeteggondozó intézet, szakorvosi rendelés, rönt-

gen felszerelés áll a dolgozók rendelkezésére. A bányászasszonyok részére tízágyas szülőott-
hont rendeztek be… 

A bányász dolgozók sportolási lehetőségei… 100 ezer forintnál nagyobb költséggel épült Sa-

jószentpéteren új pálya.”64
 

 

„17 új aknász segíti a termelés fokozását a Borsodi Széntröszt üzemeiben  

Sajószentpéteren befejeződött az egyéves aknászképző tanfolyam, amelyet 17, a terme-

lésben élenjáró bányász végzett el. Az új aknászok a Borsodi Széntröszt különböző üzemeiben 

kezdték meg munkájukat, hogy gazdag tudásukkal segítsék hányásztársaikat a terv túlteljesíté-
sében.”65

 

 

„Szilárd munkafegyelemmel a második negyedévi terv maradéktalan teljesítéséért! 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt műszaki vezetőinek értekezlete Sajószentpéteren  
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A Borsodi Szénbányászati Tröszt vállalatainak és üzemeinek műszaki vezetői, műszaki 
középkáderei és szakszervezeti bizottsági titkárai értekezleten beszélték meg, milyen teendőik 
vannak a munkafegyelem megszilárdításában, hogyan kell a szilárd munkafegyelem kialakítá-
sa útján biztosítani a második negyedévi terv teljesítésének és túlteljesítésének elsőrendű fel-

tételét. A megbeszélésen résztvett Havrán István66
 elvtárs, a bánya- és energiaügyi miniszter 

helyettese és Harmati Sándor elvtárs, a Megyei Pártbizottság titkára.  

A műszaki káderek éljenek a számukra biztosított fegyelmezési joggal  

Monos János elvtárs, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója megnyitó szavai 
után Havrán István elvtárs miniszterhelyettes mondott beszédet.  

Rámutatott, hogy az első negyedévi terv jó teljesítése után április első felében visszaesett a 

termelés a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben. Ennek oka elsősorban a munkafegyelem 

nagyfokú meglazulása. Április első négy napjában az igazolatlanul mulasztott műszakok szá-
ma 1159 volt, április, második dekádjának első négy napján ez 1848-ra nőtt, ami 60 százalé-
kos emelkedést mutat. Hibásak ebben a műszaki vezetők és műszaki középkáderek is, akik szó 
nélkül tűrték a lazaságokat. Így például Ormospusztán a II-es aknában eltűrték, hogy 30 óra 
alatt szereljék át a kaparószalagot, holott az átszerelést eddig 8 óra alatt elvégezték.  

Több helyen tapasztalható – folytatta –, hogy a műszaki középkáderek, akik a legközvetlenebb 
kapcsolatban vannak a bányászokkal, népszerűtlen feladatnak, tekintik a munkafegyelem 
megszilárdítását, nem élnek a számukra biztosított fegyelmezési jogokkal. Beszéde végén rá-
mutatott: ne a tárgyi nehézségeket, hanem a tárgyi lehetőségeket hangsúlyozzák mindenütt és 
jó munkával váltsák is valóra ezeket a lehetőségeket.  

A párt minden segítséget megírt a munkafegyelem megszilárdításáért folyó harchoz  

Több hozzászólás után Harmati Sándor elvtárs beszédében kiemelte: minden műszaki 
középkáder érezze maga mögött a pártot, ha a törvények megtartásáért harcol, mindenben 
segíti őt a párt. Műszaki kádereink támaszkodjanak erőteljesebben a pártra és az öntudatos, 
becsületes dolgozókra, a bányászok többségére a munkafegyelem megszilárdításáért folyó 
harcban. Kiemelte ezután a pártcsoportok jó működésének nagy jelentőségét.  

Beke Béla elmondotta, hogy Felsőnyárádon a műszaki középkáderek nap, mint nap elbeszél-

getnek a bányászokkal, név szerint kiírják a szégyentáblára az igazolatlan műszakmulasztó-
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Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

47 

kat, a hangos-híradóban is közlik műszakváltáskor ezeknek a fegyelmezetlen dolgozóknak 
nevét. Sikerült igen komoly mértékben megjavítaniok a munkafegyelmet, például április 19-én 
csak egy igazolatlan mulasztás történt. 

Papp György beszámolt arról, hogy a rudolftelepi vállalat vezetősége nap mint nap ellenőrzi 
az üzemeket, majd kérte, hogy több fúrógépet biztosítsanak az üzem részére, hogy tartalékkal 
rendelkezzenek.  

Kárpáti Lóránt, a sajókazinci vállalat főmérnöke kiemelte a műszakmulasztókkal való szemé-
lyes foglalkozás fontosságát, hogy rádöbbenjenek, milyen súlyos károkat okoznak fegyelme-

zetlenségükkel maguknak, családjuknak, dolgozó népünknek.  

Monos János elvtárs felhívta a műszaki káderek figyelmét, hogy a kiadott rendelkezések vég-

rehajtásába kapcsolják be a dolgozók széles tömegeit, ne bürokratikusán végezzék ezt a fela-

datukat.  

Az értekezlet Havrán István elvtárs válaszával ért véget.  

Az Ózdi Szénbányászati Tröszt vállalatainak és üzemeinek műszaki vezetői cs középkáderei 
Farkaslyukon tartottak hasonló értekezletet, melyen a Bánya- cs Energiaügyi Minisztérium 
képviseletében Ajtai Zoltán elvtárs, a szénbányászati főosztály vezetője vett részt.”67

 

 

Sajószentpéter MTH 133. intézet, 
1952-ben végzett vájártanulói68
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„LUKOVSZKI LÁSZLÓ  

Munkácsy-díjas festő kitüntetéséről 

Lukovszki László,69
 a Sajószentpéteren élő Munkácsi-díjjal kitünteted fiatal festőmű-

vész kitüntetése alkalmából a következőket mondotta:  

– Minden művészi munka alapja az élettel való eleven kapcsolat. Ez volt az alapja a 

Munkácsi-díjjal jutalmazott „Tagosítás” című képem megfestésének és ez az alapja további 
munkámnak is.  

A „Tagosítás” témája nem holmi ötletként merült fel bennem, hanem a község fontos problé-
májaként. A tagosítás szükségessége abban az időben több hétre lekötötte a figyelmem. Tavaly 

márciusban, amikor megtörtént a döntés, ezt a fordulatot akartam megörökíteni. A gépállo-

más térképről magyarázó dolgozói, a tszcs tagok, a község többi dolgozója, – munkások és 
parasztok – közös erővel valósítják meg a tagosítást, amellyel felszámolják a régi nadrágszíj 
parcellákat és megteremtik a gépesített gazdálkodás feltételeit A márciusi kora tavaszi jelző 
képemen igyekeztem a tájjal is kifejezni mondanivalómat. A barna, nedves földek a termé-
kenységről, a mélyenszántó traktorok korunkról, a képen látható dolgozó emberek a termelő 
munkáról beszélnek a szemlélőnek. Arra törekedtem, hogy a táj sajószentpéteri jellegű legyen, 

de ugyanakkor érződjék az is, hogy része az 
ország szívverésének. Ezt a távolban húzódó 
magasfeszültségű vezetékkel érzékeltetem.  

Egész művészelemmel hazám fejlődését, a 
béke ügyét akarom szolgálni.  

 

„Reggel” 

 

A Munkácsi-díj nagy örömet szerzett nekem. 
A kitüntetés még nagyobb elmélyülésre, a szakmai ismeretek fokozott elsajátítására ösztönöz.  

A kitüntetés bizonyítéka annak, hogy pástunk, kormányunk mennyire megbecsüli a művésze-

ket, értékeli tevékenységüket és eredményes munkájukhoz minden lehetőséget megad.”70
 

„Nagyrészt hulladékanyagból mozdonyt állítottak össze a sajószentpéteri bánya gép-

műhelyének dolgozói  

A sajószentpéteri dolgozók lelkesen ünnepelték május elsejét. Zenés ébresztő költötte a dolgo-

zókat. Reggel 8 órakor a bányaüzem gépműhelyének dolgozói ünnepség keretében adták át a 
                                                 
69

 Grafikus, festő. A budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult 1947-1949 között. Mesterei: Pór Berta-
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rendeltetésének azt a mozdonyt, melyet május 1 tiszteletére terven felül nagyrészt hulladék- 

anyagból készítettek. Shillinger József lakatos beszélt a lelkes munkáról, melyet a dolgozók 
annak érdekében végeztek, hogy május elsejei felajánlásukat pontosan teljesítsék. Kilenc óra-

kor kezdődött a felvonulás…”71
 

 

„Békés alkotó munkánk egyik eredménye:  

Rohamosan fejlődik Sajószentpéter 

A borsodi iparvidék lendületesen fejlődő községei közé tartozik a Miskolctól 14 km-re 

fekvő Sajószentpéter, amely beleesik a várossá fejlődő Kazincbarcika vonzókörébe és szocia-

lista építésünk nagyszerű terveinek megvalósításával az épülő Béke-város egyik fontos részévé 
válik majd. Az 1949. népszámlálás idején Sajószentpéter lakosainak száma 8700 körül moz-

gott, ma már jóval túlhaladja a 12 ezret.  

A község fejlődését mindenekelőtt az új bányák feltárása lendítette előre. Ezenkívül magasépí-
tési vállalat alakult itt, amelynek telephelyén új üzemi épületek emelkedtek. A bányatelepen 4 

élmunkáslakást építettek. Fejlődtek a község útjai. A Bethlen Gábor utcán százezer forintos 
beruházással makadámút épült.  

Az ötéves terv egyik legjelentősebb beruházása volt a gyönyörű bányász sport-klubház, 
amelyre igen büszkék a Sajószentpéteri Tárna sportolói, de a község többi dolgozói is. A múlt 
év szeptemberében felavatott klubháznak teljesen modern berendezése, felszerelése van. Az 
olvasó-klubban örömmel töltik idejüket a bányász sportolók, könyveket,  folyóiratokat olvas-

nak, sakkoznak a szép asztaloknál. A falakon a bányász sportolók sikereinek dokumentumai 
díszelegnek, szekrényekben helyezték el a versenyeken nyert díjakat, plaketteket, serlegeket. 

Jól felszerelt tornaterem, több korszerű öltöző, mosdó, zuhanyozó van az épületben. Boldogan 
mutogatja mindezt Garamvölgyi Sándor, a kiváló teljesítményt elérő Szloboda bányász brigád 
tagja, a lelkes sportbarát.  

A régi sportpályán mozgalmas sportélet folyik, ami bizonyítja a bányász dolgozók és főként a 
bányász ifjúság sportszeretetét. A régi sportpálya már nem is felel meg az igényeknek, külö-
nösen a klubház megépítése óta, amely hozzájárult a sportélet fellendítéséhez. Ötéves tervünk 
gondoskodik arról, hogy ez a megnövekedett igény kielégítést nyerjen. 

280 ezer forintot fordítanak még ebben az évben új, korszerű sportpálya létesítésére. Hogy 
mennyire szívügye ez az új sportpálya nemcsak a bányász, dolgozóknak, hanem a község ösz-

szes dolgozójának, arra jellemző, hogy a dolgozók minden rétege társadalmi munkával akar 
hozzájárulni a sportpálya megépítéséhez. A legutóbbi községi tanácsülésen például a 
földművesszövetkezet dolgozói ajánlották fel, hogy a sportpálya építésénél 20 munkanapot 

fognak dolgozni. A sport klubház előtti teret szabadtéri színpad számára fogják átalakítani.  

Az ötéves terv második nagy ajándéka az 1 millió 300 ezer forintos beruházásul épített kor-

szerű szülőotthon és egészségház, amelyben, a 12 ágyas szülőotthon mellett orvosi rendelők, 
tüdőgondozó létesült. Áldása ez az egész „Pitypalaty-völgy” nagyobbára bányász lakosságá-
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nak és több közeli község dolgozóinak. Ide járnak kezelésre Varbó, Radostyán, Parasznya. 
Sajólászlófalva, Sajókápolna, Kondó, Alacska, Berente gyógyulást kereső dolgozói. 

A dolgozóké lett az egykori fasiszta bányaigazgató, Ronkay Ferenc72
 kastélya és a hozzátarto-

zó nagykiterjedésű, részben parkosított, részben gyümölcsös-veteményes kert. A veteményes-

kertet 28 bányász család között osztották fel. Gondosan művelik kis kertészetüket, amely bizto-

sítja háztartásuk számára a zöldséget, gyümölcsöt. Szabadság-kert ma az egykori urasági 
terület neve.  A parkban felállított magas pódiumon tartják a szabadtéri rendezvényeket. A 
kastély épületében a bányász tömegszervezetek kaptak megfelelő elhelyezést.  

Még ebben az évben új intézménnyel gazdagodik Sajószentpéter: 500 ezer forintos költséggel 
bölcsödét létesítenek.  

Az iparvasutat továbbfejlesztik. Még az s ötéves terv utolsó évében meg fog valósulni Sajó-
szentpéter villamosvasúti összeköttetése Miskolccal, továbbá a község vízvezetékének kiépíté-
se.  

A község kultúréletének központja az újjáépített és korszerűen berendezett bányász kultúrott-
hon színpadával, a tágas előcsarnokkal, olvasótermével, öltözőkkel. Hornyák József elvtárs, 
bányász kultúrfelelős, aki nemrégiben végezte el a kultúrvezető tanfolyamot, nagy lendülettel 

fogott a kultúrmunka tervszerűsítéséhez. Ennek eredménye, hogy a bányász kultúrotthonban 

egymást érik a nevelő és szórakoztató - kultúresemények, amelyek minden esetben népes kö-
zönség, legtöbbször zsúfolt ház előtt zajlanak le. Szász Sándor, a községi tanács népművelési 

előadója, aki előzőleg a Honvéd Színház tagja volt, szintén lelkes munkával veszi ki részét a 
község kultúréletének fellendítőséből. Maga is tagja a községi tanács zenekarának, a községi 

tánccsoportot ő tanítja be. 

 Egy község a sok közül… Egy község felszabadulás óta elért fejlődésének néhány ada-

ta ez csupán, távolról sem foglalkozik e fejlődés valamennyi területével. Így is mutatja azon-

ban, hogyan váltak valórag Rákosi Mátyás elvtársnak az 1949. március 15-i gyűlésén mon-

dott szavai: „Túlzás nélkül el lehet mondani, hogy nem lesz hazánknak egyetlen faluja, egyet-

len polgára sem, akit az ötéves terv és annak eredményéig közvetlenül ne érintenének, ne já-
rulnának hozzá életszínvonalának megjavításához.“  
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Ennek a fejlődésnek ragyogó eredményeit akarják elrabolni népünktől az imperialisták, akik 
rabszolgákat akarnak az egész világon.  

A magyar nép egységes békevággyal, harcos akarattal sorakozik fel a béketáborban s a mai 
béketalálkozón is hitet tesz. amellett, hogy az ötéves terv győzelmes megvalósítása s vele min-

den erejével és képességével, ha kell, fegyverrel a kézben is meg védelmezi alkotó békéjét, 
hogy továbbra is a teremtő munkának éljen, építse még boldogabb jövőjét.”73

 

 

„A béketalálkozó tiszteletére szép termelési eredményeket ért el a sajókazinci bánya-

vállalat  

A sajókazinci bányavállalat dolgozói június 1-re, a béketalálkozó tiszteletére nagyter-

melési napot tartottak. Különösen a kondói bánya dolgozói értek el kiemelkedő eredményt, – 

a vállalt 55 vagon helyett 83 vagon szenet termeltek.  

A nagytermelési nap az Iparvasút dolgozóitól is az átlagosnál jóval nagyobb teljesítményt 
követelt. Az iparvasút dolgozói becsülettel eleget tettek a nagy követelményeknek. Magh Lász-

ló vontatási csoportja egy műszak alatt 2960 mázsa szenet szállított el a bányától a rakodó 
helyre. A fűtőházban Almási Ferenc brigádja jói biztosította a szállító- mozdonyok üzemké-
pességét. Péter István kocsijavító brigádjának tagjai a béketalálkozó tiszteletére a rossz ko-

csik megjavítását és egy teljesen új fás-plató vasvázának elkészítését ajánlották fel. A felaján-

lást határidőre teljesítették. Az asztalos brigád a rossz kocsik farészeinek javítását és a plató 
farészeinek szerelését végezte el. A rakodó csoportok a kitermelt szenet azonnal MÁV vago-

nokba rakták. Ebben a munkában példát mutatott Kónya Lajos csoportja.  

A herbolyai bányaüzem a nagytermelési napon a Szovjetunióból kapott Donbász kombájn 
jobb kihasználásával túlszárnyalta az eddigi nagytermelési napok eredményeit. Az iparvasút 
kazincbarcikai üzemrészlegének dolgozói közül Szabó György, Harmati János, Molnár Béla 
és Nagy Géza tűnt ki legjobban.  

KÖTELES SÁNDOR  

Sajószentpéter”74
 

 

 

„A sajószentpéteri II. akna dolgozóinak vállalásai az Alkotmány Napja tiszteletére  

A sajószentpéteri II. akna dolgozói az alábbi levelet küldték Rákosi elvtársnak.  

Drága Rákosi elvtárs!  

Mi, a sajószentpéteri bányaüzem munkásai, műszaki és adminisztratív dolgozói forró 
üdvözletünket küldjük Önnek, népünk vezérének.  

Mi, bányászok tisztában vagyunk azzal, mit jelent számunkra az alkotmány és mit jelent szá-
munkra a bányásznap. A bányásznapon emlékezünk a sötétmúltú kapitalista idők rabságára, a 
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tatabányai sortűzre, egyúttal örömmel tölt el bennünket felszabadult életünk, napról-napvu 

emelkedő életszínvonalunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy „hazánkban minden hatalom a 
dolgozó népé“, minden nap egy lépéssel közelebb haladunk a vas és acél országa felé. A 
munkához, a pihenéshez, a tanuláshoz, való jog még több, jobb munkára kötelez bennünket.  

Országunk dolgozó népe figyeli a borsodi szénbányászok munkáját, közöttük a sajószentpéteri 
II. akna dolgozóit is. Éppen ezért mi, a sajószentpéteri II. akna dolgozói szocialista fogadal-

mat teszünk alkotmányunk, valamint bányásznapunk tiszteletére. – Munkánk megjavítása ér-

dekében a következőket vállaljuk:  

1. Harmadik negyedévi tervünket 101 százalékban teljesítjük.  

2. A feltárási és elővájási munkálatokat úgy irányítjuk, hogy az évvégére a feltárt szénvagyon 
60 százalékkal, a fejtésre előkészített szénvagyon pedig 80 százalékkal lesz több, mint a jelen-

legi.  

3. Az üzem műszaki dolgozói vállalják, hogy augusztus 20-ra új kamrafejtési rendszert tervez-

nek és dolgoznak ki, egyúttal az üzem munkásai és műszaki dolgozói vállalják, hogy az új fej-

tési rendszer első előkészületeit a bányásznapra befejezik.  

4. Az üzem műszaki dolgozói és a fejtésben dolgozók vállalják, hogy a bányásznapra összes 
nagyfejtéseink ciklusos munkamódszerrel fognak dolgozni.  

FARKAS GYÖRGY párttitkár.  

CSONTOS MIHÁLY szakszervezeti titkár.  

PETŐ SZILVESZTER üzemvezető.  

KIRÁLY LAJOS szem. vezető.  

KISMOLNÁR LAJOS sztahánovista vájár.  

MOLNÁR JÓZSEF sztahánovista vájár.  

PÁLFI LAJOSNÉ csatlós.75
 

 

„HEJ, HA NYÍLIK A TÁRNA..“  

Vidáman élnek, szorgalmasan készülnek szép pályájukra a sajószentpéteri vájártanu-

lók 

Sajószentpétertől 8 km-re fekszik a Sajókazinci Szénbányákhoz tartozó Kossuth-táró. 
Ez a bányarész – még nem is olyan régen – nem működött. Abbahagyták a szénfejtést, bezár-

ták a bányát. Korhadtak, töredeztek az ácsolatok, elhagyatott. Volt a bánya, még a környéke 
is Egy napon azután látogatók érkeznek. Azt vizsgálták, alkalmas-e a táró arra, hogy itt tanul-

janak a leendő vájárok, elsajátítsák a szénbányászat nehéz, de szép, dicsőséges munkáját.  

Nem sokkal azután fiatal fiúkból álló csapat kapaszkodott fel a bányához vezető domboldalon. 

Egy darabig nézegették a bánya bejáratát, azután kitört a kiáltás a csillogószemű fiatalokból: 
„Ez a bánya a miénk, ebben csak mi, vájártanulók fogunk dolgozni…” 

                                                 
75

 Észak-Magyarország, 1952. június (9. évfolyam, 127-151. szám)1952-06-28 / 150. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

53 

* 

Az oktatók vezetésével hozzáfogtak a táró rendbehozásához, kitakarításához. Kicserél-

ték a korhadt támfákat, megjavították az ácsolatokat. Új tárót is nyitottak, eddig kb 70 métert 
haladtak előre. örömmel; lelkesen dolgoznak, nagy gondot fordítanak arra, hogy munkájuk 
kiváló minőségű legyen. Mintaszerű az táró ácsolata.  

A bejárattól már látni lehet az új táró végében dolgozó fiatalok karbidlámpáinak apró lángja-

it. Ambrus József oktató irányításával Finta István háromtagú brigádja dolgozik itt. Az egyik 
tanuló fúr, a másik ácsol. A brigád tagjai másodéves vájártanulók.  

– Anyám először hallani sem akart arról, hogy bányász legyek, de ragaszkodtam elha-

tározásomhoz – beszéli Finta István. Ki is derült, hogy jól tettem, nagyon megszerettem a bá-
nyát.  

– Jó itt lenni – fűzi hozzá Tóth Sándor. Megvan mindenünk. Szép tamulóotthonunkhan 

és a bányában nagyon jól érezzük magunkat.  

– Az ellátásról még nem is szóltatok – mondja beszélgetésünk közben Bederne Sándor, 

a brigád harmadik tagja, – pedig ez nagyon fontos. Négyszeri étkezést kapunk, nem hiszem, 

hogy valaki is keveselné. Néha meg sem tudjuk enni, annyit adnak...  

* 

Mindhárman hálás szavakkal, szeretettel emlékeznek meg arról; milyen nagy gondot 
fordítanak kiképzésükre, nevelésükre az oktatók. Mindent elkövetnek, hogy a fiatalok a leg-

jobban elsajátítsák a szakmai ismereteket.  

– Mi nagyon meg vagyunk elégedve oktatónkkal, 
csak jót mondhatunk Ambrus elvtársról. Az a fontos; 
hogy neki mi a véleménye rólunk, munkánkról – mondja 

mosolyogva Bederne Sándor.   

– Amikor jól termeltek, szépen dolgoztok, nincs 

semmi kifogásolnivalóm – válaszolja az oktató. Most 
117 százalék az eredményetek. 

 

1951. Kondó-tanbánya, réselőgép 

szállítása, Lukács Gyula oktató és 

tanítványai76 
 

Azon kell igyekezni, hogy mindig ilyen, vagy még jobb 
legyen. 

* 

A régi táró bejáratától hosszan vezet az út, amíg meghalljuk a munka zaját. Amikor 
egy új vágatba fordulunk, feltűnnek a derekasan dolgozó fiatalok. Sneck József oktató részle-

tesen; alaposan magyaráz a fiataloknak; közben az igen sokat tapasztalt bányász nagy tudá-
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sával figyeli a tanulók minden mozdulatát, hogy felhívja figyelmüket, miként dolgozhatnak 
könnyebben, eredményesebben. Sneck elvtárs nemcsak a szakmai ismeretekre tanítja a gond-

jaira bízott fiatalokat; másról is beszélget velük.  

– Én 12 éves koromban kerültem a bányába, Idestova 52 esztendeje már – beszéli. Ke-

serves élet volt az. Be sokszor toltam sírva a csillét! Tűrni kellett azt is, ha a felvigyázók ránk 
vertek. Milyen jó a mai fiataloknak! Bennünket bizony munka után nem várt zuhanyozó, mos-

dótál is alig. Sportpályáról nem is álmodozhattunk, vagy arról, hogy minden héten moziba 
járjunk, mint ti. Gondoljatok mindig arra, mennyi mindent kaptok államunktól, dolgozó né-
pűnktől.  Vájártanulók vagytok; jól képzett bányászok lesztek, akiktől joggal vár öntudatos, 

fegyelmezett munkát a haza, a párt.  

 

1951. 07. 20. Kondó tanbánya77
 

 

– Szép otthonunk van; egyenruhában 
járunk, sok juttatást kapunk és mindezért nem 
mi fizetünk; hanem még mi kapunk fizetést – 

mondja Takács Imre, a brigád egyik tagja. 
Azzal akarjuk meghálálni, hogy becsülettel 
tanulunk, jól készülünk szép pályánkra. 

* 

1951. 07. 01. Sajószentpéteri  
vájártanulók.78

 

 

 Megérkezik a váltás, – másik három jónövésű fiatal és az ok-

tató.  

– Siessetek, vár az autó sürgetik az első műszakban dolgozó 
fiatalokat. Átveszik tőlük a csákányt, már folyik is tovább a munka.  

Amikor az első műszak fiataljai a sötétből a napsütésre érnek, teli tüdővel mélyen beszívják a 

friss levegőt.  Felpattannak az autóra, indul a gépkocsi és vidám, boldog örömmel csendül fel 
a bányászdal a fiatalok ajkán: „Hej, ha nyílik a tárna..."  

RADVANY1 ÉVA”79
 

 

 

„Az augusztus 20-i verseny új munkahőstetteivel köszöntik Rákosi elvtársat megyénk 

dolgozói… 

A bányászok hálája  

Csütörtökön délután a Borsodi Szénbányászati Tröszt 10 vállalatának 10 –10 aktívája 
értekezletet tartott Sajószentpéteren. Szentkuti Tivadar alberttelepi frontmester felszólalásá-
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ban hangoztatta: népünk újabb győzelmét jelenti, hogy Rákosi elvtárs még közvetlenebbül 
irányítja ez. után az államvezetést. Ez biztosítéka annak, hogy gyorsabban haladunk előre a 
szocializmus építésében. Üdvözöljük Rákosi elvtársat, a bányászok szerető édesapját, – mon-

dotta – büszkén jelentjük neki, hogy havi tervünket a mai napig 111,7 százalékra teljesítettük. 
 Lipták elvtárs, ormospusztai szakszervezeti titkár bejelentette, hogy a nagy esemény megün-

neplésére – augusztus 20-án - terven felül termelt szenet szállító újabb békevonatot indítanak 

Budapestre. Veszelovszki János, ormospusztai vállalatvezető közölte, hogy augusztusban ter-

ven felül 1500 tonna szenet adnak a hazának. Kárpáti Lóránd, a sajókazinci bánya főmérnöke 
megfogadta, hogy a Bányász Napra munkába állítják a második Donbasz-kombájnt is.  

Izzó lelkesedéssel fogadta Rákosi elvtárs megválasztását az edelényi bányaüzem valamennyi 
dolgozója.  
Stieber István elvtárs méltatta az esemény jelentőségét, majd szántén hozzászólás hangzott el. 
Verebély András hangoztatta: elsőnek fogják jelenteni Rákosi elvtársnak harmadik negyedévi 
tervük teljesítését. Szesze András arról beszélt, milyen sokat köszönhetnek a bányászok Rákosi 

elvtársnak. Emlékeztette őket. hogy a Horthy-reakció 25 éve alatt egyetlen fúrót sem kaptak, 
ma pedig korszerű bányagépek segítik munkájukat, két új gépházat, fúrógépeket, rázócsuzdát 
kaptak és az alkotmány ünnepén 104 személyes modern legényszállót adnak át a bányászok-

nak. Czifrák János az átkos múltról, majd mai boldog életükről beszélt és Ígéretet tett, hogy a 
harmadik negyedévi tervet határidő előtt befejezi.”80

 

 

 

„Munkahőstettekkel ünnepelnek megyénk bányászai  
A borsodi bányászok a mai ünnepnapra több, jobb termeléssel, kimagasló teljesítmé-

nyekkel készültek, hogy kifejezzék hálájukat pártunk, államunk iránt a messzemenő gondosko-

dásért, a bányászok megbecsüléséért. Az elmúlt hetekben megélénkült az üzemek, vállalatok 
közötti verseny. A nagyvállalatok közti vetélkedésben országosan a Sajókazinci Szénbánya 
Vállalat került az élre, amely mennyiségi termelési tervét az első félévben 112.4 százalékra, 
július havi előirányzatát 105.9 százalékra, augusztusi tervét pedig 101.3 százalékra teljesítet-

te.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt vállalatai közül kimagasló eredménnyel dicsekedhetik a 
rudolf telepi vállalat, ezen belül a rudolftelepi üzem. Szép helyezést ért el a kurityáni vállalat, 

amely előző havi tervét 112.4 százalékra teljesítette. Szeptember 5-én 120.5 százalékra ter-

melt.  

A sajószentpéteri vállalat ugyanezen a napon 109 százalékos eredményről számolhatott t be, a 

diósgyőri szénbánya vállalat pedig 114 százalékot ért el…”81
  

 

„A kitüntetés arra kötelezi a borsodi bányászokat, hogy még több szenet adjanak nép-

gazdaságunknak“  
A bányásznap ünnepsége keretében Sajószentpéteren átvették a minisztertanács és a 
SZOT vándorzászlaját a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói 
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Vasárnap, a bányásznapon Sajószentpéter dolgozói, a bányászzenekar indulóinak 
hangjaira ébredtek. Az utcák hamarosan megteltek bányász- egyenruhás dolgozókkal.  
Mindenki a sportpálya felé igyekezett, ahol ünnepség keretében ezen a napon adták át a Bor-

sodi Szénbányászati Tröszt dolgozóinak a minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját. Egy-

másután érkeztek a tröszt messzefekvő üzemeiből a széncsata hősei. Ormospusztáról, Szuha-

kállóról, Kurityánról, s a „földalatti-gyárból” – Felsőnyárádról, különvonat és gépkocsik 
szállították a bányászokat az ünnepség színhelyére… 

Jó munkával készültek a bányászok a vasárnapi ünnepre. Bódi István vájár, a 
sajószentpéteri bányaüzem dolgozója a bányásznap tiszteletére 520 mázsás felajánlását túltel-

jesítve, 640 mázsa szenet termelt terven felül. A herbolyai Tervtáró dolgozói a második bá-
nyásznap tiszteletére ciklusgrafikont dolgoztak ki a Donbász- kombájn munkájához.  

Résztvett a bányásznap sajószentpéteri ünnepségén Czottner Sándor elvtárs bánya- és 
energiaügyi miniszter, Blaha Béla elvtárs, a bányász szakszervezet elnöke, Harmati Sándor 

elvtás a Megyei Pártbizottság titkára. Ott ült a vendégek sorában Fritz Leiter elvtárs, a Német 
Demokratikus Köztársaság bányász szakszervezetének elnökhelyettese. Eljöttek a Borsodi 

Szénbányászati Tröszt vezetői, a tröszthöz tartózd vállalatok, üzemek legkiválóbb dolgozói, s a 
dorogi tröszt küldöttel, akik a vándorzászlót hozták el a borsodi bányászoknak.  
Az ünneplőik között volt Loy Árpád alberttelepi. Kossuth-díjas,  sztahánovista frontmester 
csapata is. A bányásznapot megelőző napon éjfélig viaskodtak a bányába betörő örök ellen-

séggel, a vízzel…”82
 

 

A „békekölcsönről” is…83
  

Szép szóval, meggyőződésből, sokaknak azonban kényszerből és a kis fizetésük megkurtítá-
sából állt ez az egész. A „versenyekkel”, a normák folyamatos emelésével, a kötelező, de 
„önkéntes” terv-túlteljesítési feladatokkal már amúgy is kizsigerelt emberek többsége, mivel a 
családjuktól kellett megvonni a dolgokat, csendesen zúgolódtak, mert hangosan nem igazán 
volt érdemes… 
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„Volt csendőrök, besúgók, jobboldali szociáldemokraták izgatnak a békekölcsönjegy-

zés ellen a sajószentpéteri és a berentei bányaüzemben 

A becsületes bányászok soraiba befurakodott ellenség elvetemülten izgat a békeköl-

csönjegyzés ellen.  
A sajószentpéteri bányaüzem II-es aknájában Kiss Márton, volt csendőr befolyása alá kerítet-

te két sógorát, Szloboda Károlyt és Szloboda Sándort. A két Szloboda testvér 1600 – 1800 

forintot keres havonta, nagyösszegű hűségjutalmat is kapott a dolgozó nép államától. Szlobo-

da Károly a felszabadulás óta már szoba, és konyhabútort is vásárolt. Mikor a népnevelők 
felkeresték a Szloboda testvéreket, azok – a csendőrsógor „sugalmazására" – kijelentették, 
hogy nem jegyeznek békekölcsönt. A népnevelők felvilágosító munkája sem hozta meg a teljes 
értékű eredményt; mert végül is csak 1000 forintot írtak az ívre. 

Ugyanebben a bányában dolgozik Sólyom Lajos frontvezető vájár. Havi keresete több mint 
1600 forint, 10 százalék csoportvezetőt pótlékot is kap, hűségjutalomban is részesült. A nép-

nevelők hosszan elbeszélgettek vele, de csak 800 forint békekölcsönt jegyzett.  
Temesi Ágoston a bányaigazgatóságnn dolgozik. Havi keresete 1400 forint. Amikor a népne-

velők felkeresték, békekölcsönjegyzést becsmérlő, uszító kifejezéseket használt és kijelentette: 
„Neki mindegy; akármilyen rendszer uralkodik, csak az a fontos, hogy megéljen” Ez a Temesi 

Ágoston 1944.ben Galler Istvánt hadbíróság elé állíttatta, mert Galler Sztálin elvtársat éltet-

te. Temesi, hű kiszolgálója volt a bányabáróknak, s mint elvetemült besúgó, állandó rettegés-

ben tartotta a becsületes dolgozókat. 
Ugyancsak a sajószentpéteri bányaüzemben dolgozik Damó Mihály bányász. Részeges, kár-

tyás, a munkafegyelmet bomlasztó magatartása miatt 3 hónapi javítónevelő munkára is ítél-

ték. Az üzemvezetőségtől több alkalommal fondorlatos úton pénzt csalt ki. Havi keresete 3200 
forint, a népnevelőknek kijelentette, hogy nem hajlandó jegyezni.  
A berentei bányaüzemnél Kolozsvári Miklós jobboldali szociáldemokrata, Virág Sándornak; a 
volt szociáldemokrata megyéi titkárnak egykori „jobbkeze” most is leleplezte magát, mint a 
dolgozó nép ellensége. Mikor a népnevelők elmondották neki, milyen boldog most a bányá-
szok élete, mennyi mindem juttatást kapnak, becsmérlően kijelentette: „Visszaadja a hűségju-

talmat; az ingyenruhát, s mindazt, amit kapott, ha ezt felhánytorgatják.” Nem volt hajlandó 
jegyezni.  

Az alacskai bányaüzemben dolgozik Simon Géza és Simon László. Mindketten alkoholisták, 
részegesek, könnyen befolyásolható emberek. Az ellenség hangjára hallgatva arról beszélnek; 
hogy „nem érdemes békekölcsönt jegyezni, hiszen nem lehet bort kapni a föld 
művesszövetkezetben, – így gondoskodnak a bányászokról” Alacska községben a dolgozó pa-

rasztok körében is igyekeztek rossz hangulatot kelteni, azt hangoztatták, hogy ne jegyezzenek 
békekölcsönt.  
Megyénk becsületes bányászai azonban leleplezik az ellenséget és a népnevelők megmagya-

rázzák a megtévedt dolgozóknak, hogy saját magúknak ártanak; ha a volt csendőrökre, besú-
gókra, jobboldali szociáldemokratákra hallgatnak.”84
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„Sikerrel teljesítettéit november 7 tiszteletére tett több felajánlásukat a haricavölgyi 

iparvasút dolgozói  
A sajószentpéter – haricavöígyí iparvasút dolgo-

zói a XIX. pártkongresszus tiszteletére tett felajánlásukat 
határidő előtt elvégezték. Szabó György a vállalt október 

5 helyett szeptember 30-ra új személykocsi-vázat készített 
a kazincbarcikai üzemrészleg részére. Asztalosmunkát 
végző brigádunk azt vállalta, hogy október 5-re elvégzi a 
sajószentpéteri üzemrészlegünk részére készített kocsi 

váz asztalos munkáit. A felajánlást szeptember 23-ra 

teljesítették.  
Az iparvasút több dolgozója most újabb értékes felaján-

lási tett a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. 
évfordulójára.  
Szalai Béla üzemvezető a termelési értekezleten elmondotta többek között, hogy szeptember-

ben – augusztushoz képest – a szénszállítás 2.9, az anyagszállítás 3.16, a személyszállítás 
23.39 százalékkal volt magasabb. A hozzászólók közül Paszternák Sándor a személykocsi épí-
tő brigád nevében bejelentette: a kazincbarcikai üzemrészleg számára a negyedik személyko-

csi-vázat az előírt november 7. helyett október 31-re elkészítik. Paszternák Pál vasesztergá-
lyos vállalta: a felújítás alatt álló 8-as számú gőzmozdonyhoz szükséges esztergályozási mun-

kát október 31-re befejezi.  

KÖTELES SÁNDOR”85
 

 

A 8. pályaszámú mozdony egy MÁVAG 106/5. szerkezeti számú, 760 mm nyomtávú 
gőzmozdony volt. Gyártási száma: 4878/1925. A Sajószentpéter – Kondó – Harica Iparvas-

úton 1950.11.10. – 1955.11.22. időszakban dolgozott. C-n2t elrendezésű, szertartályos moz-

dony volt.
86

 

 

 

 

 

 

MÁVAG 106. sorozat, 
MÁV 394. sorozatú gőzmozdony87
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A 394,057 pályaszámú gőzmozdony, 
(MÁVAG 106. sorozat),  
„Szilvi” indulás előtt a Szalajka-Fatelep  

állomáson88
  

 

 

Hirdetés89
 

 

 

„Verseny az alacskai, a sajószentpéteri és a berentei 
bányaüzemek között  

Az alacskai bányaüzem dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordu-

lójának méltó megünneplésére, versenyre hívták a sajószentpéteri és berentei bányaüzem dol-

gozóit.  

A sajószentpéteri bányászok elfogadták a versenyfelhívást, értékes felajánlásokat tettek. Vál-

lalták, hogy negyedik negyedévi tervüket 101 százalékra teljesítik úgy, hogy a béralapot nem 
lépik túl. A sajószentpéteri bánya műszaki dolgozói felajánlották, hogy a nemrég megkezdett 
kétszárnyú frontfejtésre ciklus grafikont dolgoznak ki. A fizikai dolgozók egyöntetűen elhatá-
rozták, hogy a ciklusgrafikon előírásait százszázalékban betartják. A kamrafejtésen dolgozók 
ígéretet tettek, hogy a beépített bányafa 75 százalékát kirabolják. A robbanóanyaggal is job-

ban takarékoskodnak. A földalatti szállítást végző dolgozók vállalták a körletükbe eső vágatok 
állandó tisztán tartását, valamint a zavartalan üresellátást.

90
 A külszíni szállítás dolgozói 

arra tettek ígéretet, hogy a meddővel megrakott csilléket nyomban kiürítik, hogy az üres csil-
lék hiánya ne akadályozza a termelést.”91

 

 

„A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 35. ÉVFORDULÓJA TISZTE-

LETÉRE… 

12.537 tonna szén terven felüli termelését vállalták megyénk szénbányászai… 

A sajószentpéteri szénbányák bányafából 109.9 köbmétert, robbanó, anyagból 563.5 
kg-ot, karbidból 320 kg-ot, vasanyagból pedig 17 mázsát takarítanak meg… 

A sajószentpéteri bányavállalat vezetősége december 21-re a 100 százalékon alul teljesítők 
számát 67.9 százalékról 61 százalékra kívánja csökkenteni… 
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 Üres csillékre vonatkozik! 
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Az alacskai bányaüzem a sajószentpéteri bánya, üzemet szólította versenybe.”92
 

 

„Emelkedik a termelés a sajószentpéteri bányaüzemben  

A sajószentpéteri bányaüzemben javult a termelés. A műszaki vezetőség megszilárdí-
totta a technológiai fegyelmet. Ennek eredménye már is megmutatkozik, mert az üzem terme-

lése szerda reggelig 99.1 százalékra emelkedett.  

A herbolyai „Tervtáró" lemaradását geológiai nehézségek okozták. A Donbasz kombájn me-

zőben haladó frontfejtése másfél méteres vetőre futott. A fronttal nem lehetett tovább haladni. 
A vetőt átharántolva, új frontot nyitottak, ahol a Donbasz- kombájn már megkezdte munkáját.  

Az új fronton szerdára virradóra a napi tervteljesítésben elérték a 98.6 százalékot.”93
 

 

„SZTÁLIN ELVTÁRS SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE  

december 21 előtt befejezi évi tervét megyénk több bányaüzeme… 

Minden bányaüzem tanulhat a berenteiek példájából, de különösen a sajószentpéteri 
II-es akna dolgozói, akik felajánlásaikat nem teljesítették, sőt tervük mögött is lemaradtak. Az 
üzemvezetők még nem számolták fel a hibákat, sőt ezek kiküszöbölésére semmi intézkedést 
nem tettek…”94

 

 

„TÖBB SZENET A HAZÁNAK!  

Harmati Sándor elvtárs beszéde a kommunista bányászok sajószentpéteri 
aktivaértekezletén 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt kommunista aktívái értekezletet tartottak Sajószent-

péteren. Az értekezleten Harmati Sándor elvtárs, a megyei pártbizottság titkára az alábbiak-

ban foglalkozott a tervteljesítés kérdésével, a borsodi bányászok feladataival: 

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt átadjam pártunk és népünk szeretett vezérének, 
Rákosi elvtársnak üdvözletét. Tolmácsolom pártunk és személyesen Rákosi elvtárs kívánságát 
a kommunista bányászok, rajtuk keresztül valamennyi borsodi bányász felé. A kívánság egy 

mondatban ez: országunknak, szocialista építésünknek egyre fokozottabb mértékben van szük-

sége szénre.  

Szén nélkül, bányászok nélkül nem építhető a szocializmus. Enélkül megállna egész gazdasági 

és társadalmi fejtődésünk, lemaradnánk… 

Bányászaink, elsősorban a kommunista bányászok már eddig is sokat tettek hazánk fejlődésé-
nek, a szocializmus építésének biztosítása érdekében. Ezt igazolják a termelés rohamos emel-

kedéséről szóló számadatok. I943-ban a magyar bányák 11 millió tonna szenet termeltek. A 
felszabadulás évében, 1945-ben a háborús pusztítások miatt az össztermelés 4,226.000 tonná-
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ra esett vissza. 1950-ben már elértük az évi 13 millió 462 ezer tonnát, erre az évre pedig 19 
millió tonna termelést irányoztunk elő.  

Alá kell húzni, hogy szénbányászatunk ilyen ugrásszerű fejlődése nem ment magától. A Szov-

jetunió segítségének, pártunk, kormányunk gondoskodásának eredménye, hogy ma bányász 

dolgozóink könnyebben és többet tudnak termelni, hogy megváltozott, megszépült, egyre bol-

dogabb lesz életük.  

A felszabadulás előtt a borsodi bányászok is a legelnyomottabb proletárok közé tartoztak. 
Heteken, hónapokon át ácsorogtak a bányaigazgatóságok előtt munkára várva. Míg a bánya-

igazgatók évi 50–60 ezer pengőt kerestek, a bányászok – ha egyáltalán dolgozhattak – napi 

3–6 pengőt kerestek.95
 A bányabárók és megbízottaik alaposan kihasználták a bányászok 

nyomorúságos helyzetét. Munkát csak olyanok kaptak, akiknek akadt odahaza libája, kacsája, 
vagy bora, s az igazgatóknak, vagy megbízottaiknak adott ajándékok ellenében felvették őket 
munkáira. .. 

Az idősebb bányászok emlékezhetnek a kapitalisták által teremtett nyomorúságos életre. A 30-

as években az ormosi Sugár-féle bánya tulajdonosa egyezséget kötött a helyi üzlettulajdono-

sokkal, hogy a bányászok blokkot kapnak, s a blokk ellenében csakis ezekben az üzletekben 
vásárolhatnak. Az elszámolás után, persze pénzt alig kaptak a bányászok, kénytelenek voltak 
az említett üzletekben drágán vásárolni. így fokozták a bányabárók a bányászok kizsákmányo-

lását… 

Ma a bányászok a legelső munkások között is az elsők. A megbecsülés irántuk kifejezésre jut a 
bányászok egyre növekvő életszínvonalában. A diósgyőri vállalatnál dolgozó Simon Sándor 
vájár havi átlagkeresete 2801 forint. A perecesi vállalatnál Oravecz Ferenc havonta átlagban 

2605 forintot keres. A lyukóbányai Gáll Ferenc havi keresete 2723 forint, a kurityáni 
Kacsinkó Jánosé az utolsó három hónapban havonta átlagban 5022 forint volt. Ormospusztán 
Szilasi József havonta 3468 forintot keres. A Borsodi Szénbányászati Tröszt becsületesen dol-

gozó bányászainak 5 millió 800 ezer forint hűségpénzt osztottak ki. Vince Gyula, Márta-

bányai vájár 2617, a sajószentpéteri Simon László 2618, a kurityáni Basa Ferenc 2740, az 
ormospusztai Burkus Ferenc 2946 forint hűségpénzt kapott.  

Pártunk, kormányunk a bányászokat munkaruhával látja el. Csupán 1952-ben a Borsodi 

Szénbányászati Tröszt területén 9763 munkaöltönyt és ugyanannyi lábbelit kaptak a jól dol-

gozó bányászok, A tröszt területén 1945-től 100 bányászlakás, 7 legényszálló, 2 bányász-

klubház épült. A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozóinak külön üdülője van Hajdúszobosz-

lón, gyermekeiknek pedig Balatonkenesén. 433-an arany-, 29-en ezüst, 49-en bronzérmet kap-

tak kitüntetésül. Mindezek beszédesen mutatják, hogy az egykor elnyomott, elesett, kizsákmá-
nyolt bányász-proletárokból hazánkban az ország legbecsületesebb, köztiszteletben álló dol-

gozók lettek… 

A borsodi tröszt bányászai eddig becsülettel teljesítették is kötelességüket, jó munkájuk jutal-

mául a legnagyobb dicsőséget is megszerezték maguknak: a harmadik negyedévben elnyerték 
a minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját.  
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Az elmúlt hónapban azonban hanyatlás következett be. A tröszt tervét novemberben csak 96.5 
százalékban teljesítette. Mi az oka a lemaradásnak?  

1. A munkafegyelem lazulása, az igazolatlan kimaradások számának emelkedése. Míg június-

ban 2320 műszakmulasztás volt a tröszt bányáiban, addig az elmúlt hónapban 2920. Még 
rosszabbul alakult az úgynevezett „beteg-műszakok“ száma. Novemberben ez 15 ezer volt. A 
fegyelmezetlenek, a haza ügye iránt közönyösek miatt sokezer tonna szén esett ki a termelés-

ből. Ha ezek a jelenségek nem lettek volna, a tröszt nemcsak, hogy teljesítette, hanem jóval túl 
is szárnyalta volna tervét.  

2. Sok bányában még mindig nem valósították meg a melegcsákány-váltást. Berentén csaknem 
minden műszakban, annak befejezése előtt hagyják el munkahelyüket a dolgozók. A 
melegcsákány- váltást akadályozza, hogy üzemeink nagy részénél nincs külön személylejáró, a 
szervezetlenség miatt pedig éppen a műszak végén van csúcsforgalom a szállításban. Ez aka-

dályozza az időben való leszállást. A felolvasásokat a bányairodák előtt tartják, nem pedig 
lenn, a bányákban, emiatt is késve mennek munkahelyükre a dolgozók.  

3. Bányáink nagy részében nem dolgozzák ki becsületesen a 480 percet. Sok helyütt hét órát, 
sőt még ennél is kevesebb időt töltenek el tényleges termeléssel.  

4. Egyes bányáinkban elképesztően alacsony a gépek kihasználásának foka. A Borsodi Szén-

bányászati Tröszt bányáiban a kaparó- és gumiszalagok kihasználtsági foka mindössze 7–8 

százalék. Nem tervszerű a gépek munkahelyenkinti besorolása. Ormospusztán a III-as akná-
ban egy nagyteljesítményű szovjet kétláncos kaparó négy kis munkahelyet szolgál ki, úgy hogy 
ezt a nagyteljesítményű gépet mindössze 4–5 százalékban használják ki.  

5. A munka rossz megszervezése miatt egyenetlen a termelés. Bevett szokás bányáink jó részé-
ben, hogy a hónap első felében alig 80 százalékos a tervteljesítés, a hónap végén pedig min-

den erőt a szeneléshez összpontosítanak, ugyanakkor viszont elhanyagolnak minden egyéb 
teendőt. Az egyenetlen termelés még az egyes műszakokon belül is megfigyelhető. Bányáink 
jelentős részében a műszak első négy órájában alig jön ki szén, míg a második négy órában 
tódul kifelé a rengeteg szén. Persze így nem elég a csille s a vasút sem képes biztosítani a va-

gonokat. A műszaki vezetők jobb munkájával biztosítani kell az egyenletes termelést. Ennek az 
a feltétele, hogy műszaki dolgozóink járjanak többet a munkahelyekre s a helyszínen orvosol-

ják a bajokat.  

Pártunk, kormányunk nem helyesli a vasárnapi munkát. Meg kell szüntetni a vasárnapi mű-
szakokat. Ehhez azonban az kell, hegy hétköznapokon jobb szervezéssel, a hiányzások meg-

szüntetésével jobban folyjék a termelés. A kimaradozók, az álbetegek, a fegyelmezetlenek az 
okai annak, hogy amit hétköznap elmulasztanak, azt vasárnap kell a becsületes dolgozóknak 
pótolniok… 

Bányáink nagy részében nem folyik megfelelő szocialista munkaverseny. Elhanyagolják a mi 
megyénkben született Loy-mozgalmat. Nincs eleven párosverseny az aknák, a munkacsapatok 
között. A szakszervezet nem tölti be feladatát a versenymozgalomban. Pártbizottságaink, párt-

szervezeteink is elhanyagolják az állandó, szívós versenyagitációt. Mondjuk meg azt is nyíl-
tan, hogy sok kommunista bányász sem jár élen a munkaversenyben. Pártunk, Rákosi elvtárs 
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azt várja tőlük, hogy ugyanúgy járjanak élen a versenyben, mint Loy Árpád, vagy Burkus Ist-

ván elvtárs… 

Az ellenség jól ismeri a széntermelés fontosságát népgazdaságunkban. Éppen ezért jól meg-

fontolt osztályérdekből cselekszik, amikor a dolgozók között különböző rémhírek, hazugságok 

terjesztésével nyugtalanságot igyekszik kelteni. Az ilyen jelenségek elég gyakoriak, pártszer-

vezeteink még sem küzdenek ellenük. A kommunisták feladata, hogy elnémítsák az ellenség 
hazugságait. Az eddiginél sokkal harcosabban kell fellépni az ellenség próbálkozásaival 
szemben… 

A kővetkező években országosan el kell érnünk az évi 27 millió tonna szén termelését. Ehhez 
természetesen gondoskodunk megfelelő gépekről. A gépek azonban egymagukban nem ele-

gendőek. A cél eléréséhez ki kell küszöbölni mindazokat a hibákat, amelyek fékezik előrehala-

dásunkat. Kövessük példaképünket, a Szovjetunió bányászait. Malenkov96
 elvtárs az SZKP 

XIX. kongresszusán elmondta, hogy a széntermelés a Szovjetunióban 1949-től 1951-ig 74 

millió tonnával emelkedett. A Szovjetunió új ötéves terve a széntermelés 43 százalékos emelé-
sét írja elő. A szovjet bányászok nagy lelkesedéssel és büszkeséggel fogtak hozzá ennek a 
nagyszerű feladatnak megvalósításához. Hasonló lelkesedésre és öntudatra van szükség a mi 
bányászaink körében is. Ezt kell megteremteni a jó pártmunkával… 

Sok győztes csata van a borsodi bányászok mögött. Most arra kell összpontosítani erőinket, 

hogy újabb csatát nyerjünk, teljesítsük maradéktalanul, sőt szárnyaljuk túl ötéves tervünk 
harmadik, döntő éve utolsó hónapjának tervfeladatát és készüljünk fel az új tervévre. Legyen 
a kommunisták és minden becsületes dolgozó jelszava bányáinkban: Több szenet a hazának a 
szocialista építés céljára!”97

 

 

„Számolják fel a rohammunkát a sajószentpéteri 121-es üzemnél  

Pártunk és kormányzatunk munkavédelmi törvénye a dolgozók meg. becsüléséből, sze-

retetéből fakad.  

                                                 
96

 Malenkov Georgij Makszimilianovics (Orenburg, 1902. január 8. – Moszkva, 1988. január 14.) orosz nemzeti-
ségű szovjet politikus, a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetője, Sztálin közeli munkatársa. 1938-ban Sztálin 
személyi titkára, majd 1939. március 22-én a Központi Bizottság tagja lett. 1941. február 21-én képviselővé 
választották, majd 1946. március 18-ától a Politikai Iroda tagja volt. Sztálin halála után 1955-ig a Szovjetunió 
minisztertanácsának elnöki posztját töltötte be. Ekkoriban (akárcsak Sztálin uralma előtt) ismét a kormányfő 
számított az első számú vezetőnek a Szovjetunióban. A nehézipar erőltetett fejlesztését fékezte, támogatta a 
mezőgazdaságot és a fogyasztási cikkek előállítását. Szerepe volt abban, hogy a gazdaságpolitikai elgondolásban 
hozzá közel álló Nagy Imre lett az új magyar kormányfő 1953 nyarán. Hruscsov, a párt első titkára és más szov-

jet vezetők 1954 őszén már elhibázottnak és túlzottnak tartották a nehézipar „háttérbe szorítását”, és miután az 
év utolsó hónapjaiban befutottak a kedvezőtlen gazdasági adatok, Malenkov helyzete megingott, majd 1955 
elején leváltották a kormányfői posztról. 1957-ben – másokkal együtt – sikertelenül kísérelte meg Hruscsovot 
megbuktatni, ezért kikerült a Központi Vezetőség Elnökségéből (Politikai Bizottság) és magából a Központi 
Vezetőségből is, majd 1961-ben a pártból is kizárták. Ezután Kazahsztánban egy vízerőmhöz került, és ott töltött 
be vezető pozíciót. A hatalomból való kiszorítása és közép-ázsiai száműzetése depresszióval töltötte el 
Malenkovot. Idős korában Malenkov szakított a kommunista ateizmussal és újból ortodox keresztény lett, s sike-

rült leküzdenie a depresszióját. Állítólag templomi énekes és felolvasó lett az istentiszteleteken. Egyik lánya apja 
reá hagyott vagyonából később két templomot épített. 
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A munkavédelmi törvényről a sajószentpéteri 121-es üzem vezetői nem vesznek tudomást. A 
műszakiak nem biztosítják kellő időben a munkához szükséges műszaki feltételeket, ennek kö-
vetkeztében üzemünk nem tudja teljesíteni tervét. A vállalat és az üzemvezetőség lemaradá-
sunkat a vasárnapi pihenő elvonásával, az ünnepnapi három harmados műszakokkal igyek-

szik behozni. A pihenőnaptól így megfosztott dolgozók a következő héten fáradtabban dolgoz-

nak, ez mind a termelésnek, mind a dolgozók egészségének rovásara megy. Nem ismerték fel a 
kérdés jelentőségét az üzemi párt és szakszervezeti funkcionáriusok sem, akik nem tanultak 

Gerő elvtárs szavaiból és nemhogy megakadályoznák, de inkább még elősegítik a rohammun-

kát. A magunk részére a 8 órai műszak teljes kihasználását biztosító munkafeltételeket aka-

runk, aminek meg is lesz az eredménye Ezt kérjük és várjuk a műszaki dolgozóktól.  

VOLK MIHÁLY  

a sajószentpéteri II-es akna dolgozója.”98
 

 

„Értékes javaslatokkal segítik elő a borsodi bányászok a jövőévi tervek jó előkészítését  

Bányaüzemeinkben is behatóan foglalkoznak a jövő évi műszaki intézkedési tervek el-

készítésével. Vannak azonban üzemek, ahol nem ismertették eléggé a feladatokat. A 
sajószentpéteri szénbányák alacskai III. aknájában emiatt kevés javaslat érkezett az intézke-

dési terv elkészítéséhez. Szász Ferenc sztahanovista, Lukács Mihály, Kakucsi Ferenc és Újlaki 
József nyújtott be értékes javaslatokat.  

A berentei üzem intézkedési tervéhez több javaslat érkezett. Kádár István kérte, hogy az ötö-
dik siklóba kötélpályát szereljenek be, ezzel jelentősen növelhetik a termelést.  

Mártabányán és Felsőnyárádon a dolgozók gépeket kértek, továbbá az anyagszállítások meg-

szervezését és a jobb levegőellátás biztosítását.  

Ormospusztán a dolgozók kifogásolták, hogy az üzemvezetőség nem gondoskodott ivóvíz-

ellátásról. Ennek sürgős megjavítását kérték.  

Herbolyán, Kondón és Bánfalván Gerő elvtárs útmutatása nyomán kiszélesítették a frontfej-

tést.  Elhatározták, hogy a csilleparkot felfrissítik, a szállító, és jelzőbe, rendezést megújítják.. 
Herbolyán 30 vagon befogadóképességű széntárolóbunkert építenek.  

A minőség megjavítására bevezetik a földalatti palaválogatást. Takarékosabban bánnak a 
bányafával, ahol lehet, vasbetonnal, vastámmal, vagy th-gyűrűvel helyettesítik a faanyagot.  

Barossakmán az ürescsillehiány megszüntetését, jobb szerszámellátást, a munkahelyek jobb 

faellátásának, biztosítását kérték.  

Műszaki vezetőinknek még jobban be kell vonniok a dolgozókat az intézkedési terv elkészíté-
sébe, hogy még több javaslattal segítsék elő a jövő évi megnövekedett feladatok végrehajtá-
sát.”99
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„A borsodi bányászok kiveszik részüket a terven felüli 400.000 tonna szénért folyó 
harcból 

Kiküszöbölték az üres csillére várást a Kondói üzemben 

A borsodi szénbányászati tröszt kondói üzemében november új frontfejtésen kezdték 
meg a termelést. A műszaki vezetés a csapatok ürescsille ellátásának biztosítására a meddő-
szállítást a szénszállítási szünetekre tette át. A csillék gyorsabb ürítésére új buktatót építettek, 
így a szenelő csapatoknál a csillére várási időt teljesen kiküszöbölték. A front szállítását új 
kaparószalag munkába állításával gépesítették. A kondói bányaüzem mindennek segítségével 
december 23-ig előírt tervét 106.4 százalékban teljesítette.  

Keddig 104.9 százalékra teljesítette havi tervét a sajószentpéteri bányaüzem  

A sajószentpéteri bányaüzem novemberben csaknem minden nap 100 százalék alatt teljesítette 
tervét. A bánya termelése decemberben javult, amikor a frontfejtésen megkezdték a termelést. 
A 80 méteres front szállítását gépesítették. A bányászok melegcsákány-váltással adják és ve-

szik át munkahelyüket. A sajószentpéteri bányaüzem december 23-ig havi tervét 104.9 száza-

lékra teljesítette Kedd reggelre virradóra pedig 107.5 százalékra termelt…”100
 

 

1953. 

 

Nagy Imre elkezdte a működését, és ez aztán sokaknak nem is tetszik! Ezen túl sok 
megdöbbentő adat is előkerült… 

 

Magyarország kőszénbánya üzemei az 1953. január 1-i felmérés alapján: 

 

„… Borsod – Ózdvidék: 38 üzem.101
 

Márta-lejtakna, Anna-lejtakna, Perecesi-tanbánya, Lyukóbánya, Sajószentpéter II. lej-

takna, Berentei-táró, Alacskai III. lejtakna, Nagybarca-lejtakna, Bánfalva-lejtakna, Terv-táró, 
Kakucsi-táró, Béke-akna, Haricavölgyi-lejtakna, Kondói-tanbánya, Ormospuszta II. lejtakna, 
Ormospuszta III. lejtakna, Ormospuszta IV. lejtakna, Ormospuszta V. lejtakna, Ormospuszta 

VI. lejtakna, Ormospuszta VII. lejtakna, Ella-akna, keleti-táró, Rudolftelep III. lejtakna, Ru-

dolftelep IV. lejtakna, Edelényi-lejtakna, Alberttelep-lejtakna, Szuhakálló-lejtakna, Kurittyán, 
Felsőnyárád-lejtakna, Sajókazai-lejtakna, Szeles-lejtakna, Putnok, Királd, Péch Antal-táró, 
Somsály, Borsodnádasd, Egercsehi, Farkaslyuk…”102
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Bányák száma 1953. és 2000. években 

 

1953. január 1-i szénkészletek medencénként, millió tonnában103
  

 

A jelzések az átdolgozás után: 

 Az 1953. január 1-i készletfelmérés külön tartalmaz A1, A2 megkutatottságú kategóriát. 
Ma már csak az A kategória használatos, így a két tételt összevontan szerepel. 

 A középdunántúli területről a pusztavámi előfordulás készlet levonásra került és ez 
Oroszlánynál szerepel, ugyanis a pusztavámi előfordulás a Márkus-hegyi bányaüzem 

része lett, így az oroszlányi medencéhez tartozott. 

 Torony C1 és reménybeli készlete a középdunántúli terület készletéből kivonásra került 
és az észak-magyarországi – nyugat-magyarországi lignitterületeknél szerepel. 

 Külön kezeli a készletfelmérés Tatabánya és Bicske – Nagynémetegyháza előfordulá-
sokat. Így is lett összevonva. 

A II. világháborút követően négy ízben történt az egész országra kiterjedő szénkész-

let-becslés: 1946-ban, 1949-ben, 1950-ben és 1951-ben.  
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Ezek a készletbecslések még nem alkalmazták a ma is használatos megkutatottsági kategóriá-
kat (A, B, C1, C2).  

A megkutatottságot három kategóriával minősítették, úgymint: 

 vágattal megkutatott készletek, 
 fúrásokkal megkutatott készletek, 
 geológiailag reménybeli készletek.104

 

 

„75 millió forint értékű beruházásokkal fejlesztik ezévben a borsodi szénbányászati 
tröszt üzemeit 

Megyénk bányaüzemei az elmúlt évben nagymértékben fejlődtek. Termelési eredmé-
nyeik növelését hatalmas beruházások tették lehetővé. Pártunk gondoskodása mindenekelőtt 
arra irányult, hogy fokozza bányaüzemeinkben a gépesítést, minél nagyobb mértékben meg-

kímélje az emberi munkaerőt.  

A borsodi szénbányászati tröszt üzemeiben az év folyamán csaknem 17 millió forintot fordítot-

tak gépi felszerelések növelésére.  

Jelenleg többek között két Donbasz kombájn. 137 kaparószalag működik. 64 fúrógépet. 9 da-

rab 240 m-es gumiszalagot, 2 nyersolajmozdonyt, 1100 csillét kaptak a tröszt üzemei.  

Rohamosan gyarapodtak a tröszt szociális létesítményei is. Kandón, Sajószentpéteren. Rudolf-
telepen fürdő és öltöző. Kurityánban lakások épültek több mint félmillió forint értékben. A 
munkakörülmények megjavítására csőszellőztetőket szereltek fel. Lyukó és Pereces között el-

készült az 1800 méter hosszú alagút. Épül a szelesaknai kultúrház.
105

 Kondón már elkészült. 
Sajószentpéteren, Rudolftelepen most építik a legényszállásokat.  

Ezeket a hatalmas értékű ajándékokat jó munkával hálálják meg a borsodi szénbányászati 
tröszt üzemeinek dolgozói. Határidő előtt befejezték éves tervüket és azután harcba indultak, 

hogy terven felül 20 ezer mázsa szén felszínre hozásával viszonozzák a párt és a népi állam 
gondoskodását  

Van azonban még bőven tennivaló. Mindenekelőtt javítani kell a minőséget, az eddiginél sok-

kal jobban ki kell használni a bányagépeket.  

A gépek kihasználása 1952-ben nem volt kielégítő. A Donbasz -kombájn teljesítőképességét 
például csak 12–15 százalékban, a kaparó- szalagokét pedig még ennél is alacsonyabb száza-

lékban használták ki. Ez súlyos hiba annál is inkább, mert 1953-ban sok újabb gépet kapnak a 
tröszt üzemei.106

 Többek között 6 gumiszalagot, 37 kaparószalagot, 5 Sz.-153-as szovjet rako-

dógépet, 100 fúrógépet. 4 villanymozdonyt, 820 csillét, 43 billenő csillét, 100 lórét, 29 transz-
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formátort és 29 motort. Növelik a csillefogó berendezések számát, a poros munkahelyeken 
porszívókat szerelnek fel.  

Lehetővé válik, hogy az eddigi 1400 méter hosszú frontfejtést az új esztendőben jelentősen 
kibővítsék.

107
  

A tröszt bányaüzemei szociális téren is újabb nagy segítséget kapnak. Bánfalván, Felsőnyárá-
don. Sajókazán, Kurityánban 200 – 200 ezer forintos költséggel fürdőt építenek. Többszázezer 

forintos költséggel növelik az egészségügyi berendezéseket, biztosítják a jobb ivóvízellátást. 
Alberttelepen és Kondón 170 ezer forintos beruházással orvosi rendelőt létesítenek. A munka-

feltételek megjavítására ventillátorokat szerelnek fel. Perecesen építik a hatalmas új. modern 
vájáriskolát.  

A borsodi szénbányászati tröszt dolgozóinak újabb munkasikerekkel kell viszonozniok azt a 

hatalmas – több mint 75 millió forint értékű – beruházást, amely soha nem remélt fejlődést 
biztosít a bányaüzemekben és még magasabb színvonalra emeli a bányászok életét.”108

 

 

„A fürdés örömei és „ürömei" Kondón  

A KONDÓl BÁNYAÜZEMBEN egyre több gondot fordítanak a dolgozók igényeinek 
kielégítésére. Nagy öröm volt, amikor megkezdték a fürdő építését. Alig vártuk, hogy kész le-

gyen.  

A fürdő el is készült, látogatottsága is elég nagy. Örül az ember szíve, amikor látja a szép 
fehérre meszelt tiszta fürdői. Elhatároztam, én is megfürdőm.  

Be is mentem, de hát nincs öröm üröm nélkül. Az első meglepetés a váróban ért, ahol egyetlen 

lóca van. Nem találtam fogast, amire legalább a télikabátomat felakaszthatnám. Bizonyosan a 
fürdő- kabinban lesz gondoltam. Ott sem találtam, de. még egy széket sem, amire leülhettem 
volna.  

MINDEGY, ha már itt vagyok, megfürdőm. Ruháimat szépen, gondosan leraktam a kőre, s 
nyakig merültem a jó meleg vízbe. Mosakodni kezdenék, de hirtelen majd kiugrottam a kádból 
Folyik a meleg csap, a forró víz vékony sugárban csörgedez a hátamra. Na, ezen is lehet segí-
teni, majd jobban vigyázok… 

Ejnye, ejnye, most meg a szappant nem tudom hova tenni. Nincs szappantartó. Legalább a 
helyét megtalálnám, mert gondolom, annyi esze csak volt annak, aki a fürdőt építette, hogy a 
fürdéshez szappant is szoktak használni. Nem találtam. A tervező elgondolása talán az volt, 
hogy a vízzel együtt szappan is folyik majd a csapokból…?  

AZÉRT IS megfürdőm. 4 kád gömbölyű szélén kerestem egy alkalmatos helyet, ahová a csú-
szás szappan odailleszkedik. De a szappan egyre csak „cicázik“ velem. Jobb esett volt, ha a 
kádba esett, onnan csak ki kellett halászni, de ha kívülre pottyant, ki kellett jönnöm a vízből s 
elképzelhetetlen pózban kotorásznom elő a kód mögül.  

Mindegy, akárhogy is, de megfürdőm. A jó lemosdás után már nem is bosszankodtam semmin.  
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Igen ám, de most már fel kellene öltöznöm. Lábrács sehol. Nincs más hátra, le kell állni a 
kőre és utána újból lábat mosni. A lábrács keresése közben vettem észre, hogy a zuhanyozó a 
hozzávaló csővel együtt az ablakban pihen.  

Azért is megfürödtem.  

OTTHON A FELESÉGEM kérdezi: jó volt fürödni? Hát az jó volt – mondtam, de ha fürödni 
akarsz, vigyél magaddal fogast, széket, lábrácsot, szappantartót is sebolajat, hogy az égési 
sebeket rögtön be is kenhesd, ha a forró víz a hátúdra fröccsen.  

Feleségem csak annyit mondott:  

– De élhetetlenek vagytok ti, férfiak! Hát miért nem írod meg az „Északmagyarország“-

nak…?  

SZÓT FOGADTAM, íme, leírtam a kondói fürdés örömeit és üröméit.  

KARAY JÓZSEF Sajószentpéter”109
 

 

„Több szenet a hazának! 

A BORSODI BÁNYÁK egy része nem teljesíti tervelőírását és ahelyett, hogy törleszte-

ne, napról napra növeli adósságát. A lemaradás igen érzékenyen érinti iparunkat, közlekedé-
sünket és a dolgozók családjainak tüzelőellátását is, gátolja előrehaladásunkat, egész szocia-

lista építésünket. Valahányszor azonban akadályok, hibák vannak, közbelép a párt, utat mutat 
és mozgósítja az erőket a nehézségek leküzdésére. Pártunk Központi vezetősége értekezletre 
hívta össze a szénbányászat vezetőit és kiváló dolgozóit, hogy megvitassák a megoldandó fe-

ladatokat… 

Czottner Sándor elvtárs, bánya- és energiaügyi miniszter 8 pontban foglalta össze a feladato-

kat. Növelni kell a tömegtermelésre alkalmas munkahelyek, a frontfejtések számát; helyeseb-

ben kell elosztanánk a munkaerőt; az eddigieknél sokkal. jobban ki kell használni a gépeket; 
széles körben alkalmaznunk kell a ciklusos grafikon szerinti termelést; meg kell erősíteni a 
munkafegyelmet; javítani kell a munkavédelmet; komoly mértékben emelnünk kell bányaüze-

meinkben a műszaki vezetés színvonalát; új lendületet kell adnunk a bányászok versenyének… 

Tavaly januárban csak 42 munkahelyen, az év végére 162 munkahelyen, az idén pedig már 
200 munkahelyen alkalmazták, illetve alkalmazzák a ciklikus grafikont – legalábbis így szól 
bányaüzemeink jelentése.  

A legtöbb helyen azonban a ciklusos grafikon szerinti termelés csak papíron volt meg. Példát 
mutatott a ciklusos módszer alkalmazásában az alacskai bányaüzem, amely ennek eredmé-
nyéként 110 százalékra teljesítette januári tervét. Márta- bánya a ciklusos termeléssel február 
7-ig esedékes tervének 112.6 százalékban tett eleget. Természetesen a módszer bevezetése 
ezekben a bányákban sem volt könnyű, de győzött a bányászok és a műszaki dolgozók össze-

fogása. Ugyanígy ki lehet küszöbölni a többi bányaüzemben is az „apró“ hibákat, amelyekből 

együttvéve – súlyos tervlemaradás következik. Hiába követelik meg a műszaki vezetők a bá-
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nyászainál, hogy a 480 percet kihasználják, ha a ciklusos módszer bevezetésével, valamennyi 
műszaki feltétel biztosításával nem teremtik meg ennek előfeltételeit,  

A sajószentpéteri bányában súlyos hibák vannak ezen a téren; a bányászok hibáján kívül a 
munkaidő 19 százaléka, sajókazinci vállalatnál a munkaidő 22 százaléka esik ki a termelés-

ből…”110
 

 

„A legsürgősebben hozzák be lemaradásukat az utolsó mázsáig megyénk szénbányá-
szati trösztjei  

Megyénk szénbányászati trösztjei párosversenyének eredménye a következőképpen 
alakult a már esedékessé vált havi terv teljesítése szempontjából:  

Borsodi széntröszt   96.1 százalék  

Ózdi széntröszt   94.6 százalék  

A borsodi széntröszt adóssága hétfőn tovább növekedett. Az ózdi szántröszt ugyanakkor vala-

mivel csökkentette adósságát.  

A sajókazai vállalat napi terve mögött ismét szégyenletesen elmaradt, csupán 58.5 százalékot 
ért el. Az ormospusztai vállalat 64.8 százalékos teljesítése is rendkívül súlyos hibákra mutat. 
Egyes bányavállalataink párosversenye példamutató lendülettel folyik. A sajószentpéteri és a 

sajókazinci vállalat párosversenyében a sajószentpéteriek vezetnek 104.6 százalékos teljesí-
téssel.  

Értékes eredményt ért el a diósgyőri vállalat is, amely hétfőn 102.5 százalékot teljesített.  

Kövessék mindenütt a kiváló bányászok példáját. Ormospusztán Szilágyi Imre sztahanovista 

vájár 347.9 százalékot ért el, napi keresete 203 forint volt. Munkaidejének minden percét ki-

használta, melegcsákány-váltással dolgozik. Ugyancsak jó példát mutat az akna többi dolgo-

zójának Molnár Árpád 160 százalékos tervteljesítésével. A Burkus-brigád napi tervét 116 szá-
zalékra teljesítette. Barossaknán Gulyás Ferenc csapata 286, Kotláh Pál brigádja 279, G. 

Tóth István csapata 262 százalékos teljesítést ért el. Pálinkás-tárón Oravecz Ferenc brigádja 
napi tervét 164 százalékban hajtotta végre. Szalóki Mátyás brigádja 183, Sinkovics József 
brigádja 215 százalékos teljesítéssel büszkélkedhetett.  

Az ózdi tröszt üzemei közül a somsályi bányaüzem 103.4 százalékos teljesítésével tűnt ki. Né-
meth József Maka 185.6 százalékot ért el, Sebők József előváási csapata pedig a Loy-

mozgalom keretében 100 csillés teljesítését 124 csillére fokozta. A szép eredményeket a mű-
szaki dolgozók segítsége tette lehetővé. Különösen kitűnt Honvári János körletaknász.”111

 

 

 

„Lov Árpád és a többi kiváló bányász példáját követve harcoljanak keményebben a 
több szénért megyénk bányaüzemeinek dolgozói  
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A keddi termelés eredményei után a két borsodi tröszt páros versenye a havi terv telje-

sítése szempontjából a következőképpen áll:  

Borsodi széntröszt  95.7 százalék  

Ózdi széntröszt  91.1 százaiéit  

Azt jelenti ez, hogy kedden mindkét trösztünk tovább növelte adósságát. A lemaradás legfőbb 
oka, hogy egyes bányavállalatok rendkívül lemaradtak napi tervük végrehajtásiban. Így a 
sajókazinci vállalat napi tervének mindössze 39.4 százalékban tett eleget. Sajókaza 63, 
Ormospuszta II. akna pedig 79.6 százalékra teljesítette tervét.  

Ezeket a tűrhetetlenül alacsony teljesítéseket nem valami leküzdhetetlen akadály, hanem meg-

alkuvás, hanyagság, szervezetlenség okozza.  

Herbolyán Cséke József sztahanovista kombájnkezelő keményen, bírálta a műszaki vezetőket, 
akik nem segítik őt a terv teljesítésében, a gép megfelelő kihasználásában. A szállítógépek 
karbantartásának elhanyagolása miatt a kombájnt nem tudják ürescsillével ellátni. A gép-

üzem bűnös mulasztása miatt az üzem napi tervét csupán 39.4 százaiéira teljesítette. Hasonló-
képpen a többi lemaradt bányában is szervezetlenség, gondatlanság, a karbantartás elhanya-

golása idézte elő, hogy az üzem szégyenszemre újból adósa maradt népgazdaságunknak.  

Az alberttelepi bányaüzem példája igen jó bizonyíték arra, hogyan lehet leküzdeni a geológiai 

nehézségeket a kedvezőtlen természeti viszonyokat.  

Alberttelep az első hónapban súlyosan lemaradt terve mögött, Loy Árpád elvtára, Kossuth-

díjas frontmester és az üzem többi élenjáró dolgozójának kezdeményezésére azonban nagy-

szerű harc indult a terv teljesítéséért. Egyre nagyobb méreteket öltött a Loy-mozgalom. A 

csapatok egymást túlszárnyalva küzdöttek napról-napra a több szénért. Szabó István csapata 
február 10-én 430 csillés csúcseredményt ért el, amelyet a következő műszakban Vermut Jó-
zsef „Dózsa" brigádja 440 csillés eredménnyel megdöntött. Február 17-én Loy elvtára bri-

gádja új, minden eddiginél nagyobb győzelmet, 602 csillés termelést ért el. A brigád minden 
egyes tagja 340 százalékot teljesített. Szabó István és Vermut József brigádja most váll-váll 
mellett küzd, hogy megdöntsék a Loy-brigád csúcseredményét. Nagyszerű harcuk eredménye-

képpen az alberttelepi üzem havi tervét már 108.4 százalékban teljesítette, januári lemaradá-
sát rövidesen behozza és az első helyre tör az üzemek közötti versenyben.  

A sajószentpéteri üzemnél Újlaki Lajos csapata a ciklusos munkamódszer alkalmazásával, a 
Loy- mozgalom keretében 182 százalékot ért el. Felsőnyárádon Katinczki Barna 307.2, Orosz 
Pál 302.4 és Barzócki József 218 százalékot ért el a frontfejtésen.  

Tamasovics János brigádja a Péch Antal táróban 131 százalékos teljesítéssel tűnt ki. Műszak 
előtt beszerezték a szerszámokat, teljes felszereléssel indultak a bányába, e melegcsákány- 

váltással kezdték a munkát. A ciklusos munkamódszert pontosan betartják, a munkaidő 480 
percét 100 százalékig kihasználták.  



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

72 

BORSODI BÁNYÁSZOK! INDULJATOK ÚJULT ERŐVEL SZENVEDÉLYES LENDÜLETŰ 
HARCBA, AZ ÉLENJÁROK PÉLDÁJÁT KÖVETVE, ADJATOK TÖBB ÉS JOBB SZENET A 

HAZÁNAK, TELJESÍTSÉTEK TÚL NAPROL-N APRA A TERVET!”112
 

 

„ A borsodi szénbányászati tröszt 103.7 százalékra teljesítette napi tervét 

A borsodi szénbányászati tröszt a pénteken reggelig tartó három műszak alatt 103.7 
százalékra teljesítette napi tervét. Két bányavállalat kivételével a tröszthöz tartozó bányaüze-

mek, vállalatok mind 100 százalék felett termeltek.  

Az egyik elmaradó a sajószentpéteri vállalat csak 98.4 százalékot ért el, noha eddig kiválóan 

termelt. Behozták januári lemaradásukat, február 27-ig előírt havi tervüket 104.6 százalékra 
teljesítették. Az elért eredmények után azonban úgy látszik a sajószentpéteri bányászok azt 
gondolják, megpihenhetnek habáraikon.  

Teljesíthette volna napi tervét péntekre virradóan a kurityáni bánya, üzem is, ha a műszaki 
vezetők előbbrelátóak. A termelést úgy kellett volna irányítaniok, hogy a két nagyteljesítmé-
nyű frontfejtés ne egyszerre fogyjon ki, ne egyszerre kelljen elvégezni az átszerelést, ami ter-

meléskieséssel jár.  

Kimagaslóan túlteljesítetté napi tervét a herbolyai Tervtáró, a két Donbasz kombájnnal dol-

gozó Székely József, Görzsöny István és a brigádok tagjai, már csütörtökön is 62 tonna szenet 

termeltek napi tervükön felül. Seifrid Gyula, a vállalat főmérnöke biztosította a gépek zavarta-

lan működtetésének előfeltételeit, Péntekre virradóan a brigádok tovább fokozták előző napi 
eredményűket, s terven felül 128 tonna szenet szállítottak a felszínre. Így két nap alatt 190 
tonna szenet termeltek előirányzatukon felül. 

Elnyerte a minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját, 250 ezer forint pénzjutalomban 
részesül a borsodi szénbányászati tröszt  

A minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége – a miniszterek az 

illetékes szakszervezetek elnökségeivel egyetértésben előterjesztett javaslatára – az 1952. évi 
terv határidő előtti befejezéséért indított szocialista munkaverseny eredményét az alábbiak-

ban állapítja meg.  

A bányászatban és energiatermelésben a munkaverseny győztese, a minisztertanács és a Szak-

szervezetek Országos Tanácsának elnöksége vándorzászlajának nyertese a borsodi szénbá-
nyászati tröszt és a bányagyutacs gyár.  

A borsodi szénbányászati tröszt éves termelési tervét 101.8 százalékra teljesítette. Az igazolat-

lan mulasztásokat a II. félévben jelentősen csökkentette.  

A borsodi szénbányászati tröszt dolgozói kétszázötven ezer forint pénzjutalomban részesül-

nek…”113
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„A műszaki vezetők adjanak meg minden segítséget a bányászoknak a márciusi első 
dekádterv teljesítéséhez és túlteljesítéséhez!  

Körlet aknászok, mérnökök, igazgatók megbeszélése Sajószentpéteren, Perecesen és 
Ózdon  

Nagy sikert értek el hős bányászaink a széncsatában. Harcos munkáselődeik példáját 
követve, „a borsodi széntröszt dolgozói múltévi jó tervteljesítésükért elnyelték a miniszterta-

nács és a SZOT vándor zászlaját, a negyedmillió forintos jutalommal. Maradéktalanul eleget 

tettek februári kötelezettségüknek is. Dicsőséget szereztek a megyének ismét öregbítették jó 
hírét – hívek maradtak a borsodi hagyományokhoz.  

A győzelem – mely új erőt ad az új sikerekhez – a műszaki és fizikai dolgozók összefogásából 
szülelett.  

Mindent el kell követnünk, hogy az eredményt, megszilárdítsuk és továbbfejlesszük, elérjük, 
hogy minden egyes bányaüzem már első dekádtervét maradéktalanul teljesítse.  

Úgy, amint Loy elvtárs a bányászkongresszuson mondotta: most mindem az akaraton múlik.  

Egész sor nagy és megtisztelő feladat hárul körletaknászainkra műszaki vezetőinkre, hogy a 
célt elérjük. Ők a terv első felelősei, rajtuk múlik a győzelem, előfeltételeinek megteremtése. 

Fel kell ismerniük e feladat nagyszerűségét, saját munkájuk jelentőségét. Egyre több bizony-

ság van arra, hogy bányaüzemeink műszaki vezetői mind jobban világosabban látják ezt, tu-

datában vannak szerepük fontosságának. A Sajószentpéteren,\ Perecesen és Ózdon vasárnap 
megtartott értekezletek is igazolták ezt. Igen értékesek és harcos szelleműek voltak a megbe-

szélések, amelyeknek tanulságai szilárd alapot vetettek a további jó munkának…”114
 

 

„Megjavítják munkájukat a sajószentpéteri iparvasút dolgozói 

A sajószentpéteri iparvasút dolgozói termelési értekezleten beszélték meg, miképpen 
javíthatják meg munkájukat, emelhetik teljesítésüket.  

 

A vasút115
 

 

Szalai Béla üzemvezető rámutatott, hogy a 
széntermelés emelkedése, az erdőgazdaság-

okban termelt fa leszállítása fokozott fegyel-

met, a munkaidő jobb kihasználását követeli 
meg az iparvasút dolgozóitól. A túlórák csök-

csökkentése eredményeként januárban az 
üzem 100 ezer forintot takarított meg. Hibák 

vannak azonban a munkafegyelem terén. Még mindig előfordulnak késések, a munkaidőt még 
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mindig nem használják ki eléggé. Jobban be kell tartani a balesetvédelmi szabályokat, na-

gyobb gondot kell fordítani a szerszámokra, gépekre és a szállítóeszközökre.  

Péter István elvtárs, párttitkár keményen bírálta az 
üzemvezetőséget, hogy nem ellenőrzi eléggé a munkába 
érkezéseket. Brigádja nevében vállalta, hogy teljesen 
megszüntetik a késést, a munkaidőt jobban kihasználják, 
az üzemen kívül lévő öt tonnás vaslórékat újonnan beru-

gózzák, és a forgalomnak átadják.  

Borsos János mozdonyvezető brigádja felajánlotta, hogy 
a mozdonyt hat nap helyett három nap alatt kijavítja. a 
másik három napon át pedig segít a fűtőházi mozdony-

javító brigádnak.  

Fürjes József esztergályos a szakszervezetet bírálta a 
versenyszervezésben mutatkozó hibák miatt. Csoportja nevében felajánlotta, hogy az ócska-

vasból készülő gőzmozdonyhoz használt anyagból készít alkatrészeket.  

BALOGH SÁNDOR Sajószentpéter.”116
 

 

 „A sajószentpéteri bányászasszonyok új munkahőstettekre lelkesítik a férfiakat  

Mi, sajószentpéteri bányász feleségeid, MNDSZ asszonyok, büszkék 'vagyunk, arra, 
hogy bányaüzemünk februári tervét túlteljesítette. Férjeink becsülettel helytálltak, 
valóraváltották ígéretüket, nem kell szégyenkeznünk miattuk, sőt – joggal vagyunk büszkék 
rájuk! Amikor munkába indulnák, segítjük készülődésüket: „Siess, nem késhetsz el..." Amikor 
a műszakból hazajönnek, első kérdésünk: mennyivel teljesítették túl aznapi tervüket?  

Érthető, mi asszonyok is azt akarjuk, hogy bányaüzemeink minél előbb kapjanak korszerű 
gépi berendezést, amely férjeinket megkíméli a nehéz testi munkától. Azt akarjuk, hogy a csá-
kányt, a lapátot mielőbb száműzzék a bányákból. Azt akarjuk, hogy mind nagyobb bőviben 

legyünk az élelmiszereknek, más fogyasztási cikkeknek. Mi szükséges ehhez? Szén, minél több 
szén, hogy több vasat ás acélt, több gépet, bányagépet, mezőgazdasági és egyéb gépet tudjunk 
gyártani.  

Minden bányászasszony buzdítsa tehát férjét a melegcsákány váltásra, a munkaidő legjobb 
kihasználására, a többtermelésre, hogy büszkén, emelt fővel állhassunk pártunk, Rákosi elv-

társ előtt: megértettük, mit vár a dolgozó nép, boldog jövőjének építése, a béke, a haza vé-
delme a bányászoktól, a bányászasszonyoktól  

HELMECZI GYULÁKÉ Sajószentpéter.  

 

„A bányász szakszervezet területi bizottsága és a Borsodi Szénbányászati Tröszt ván-

dorzászlóért folyó verseny eredménye  
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A Borsodi Szénbányászati Tröszt és a bányász szakszervezet területi bizottsága ván-

dorzászlójáért folyó versenyben a sajószentpéteri szénbányák alacskai üzeme érte el az első 
helyezést.  

Az üzem dolgozói január 1-től február 28-ig 110.9 százalékra teljesítenék előirányzatukat, 
jelentősen túlteljesítették már hazánk felszabadulásának 8. évfordulója méltó megünneplésére 
tett vállalásukat.  

A vándorzászló elnyeréséért folyó versenyben az ormospusztai szénbányád III-as aknája 
109.6 százalékos tervteljesítéssel a 2. helyezést érte el. A III-as akna dolgozói terven felül 
977.6 tonna szén kitermelését vállalták, ehelyett már 1785.2 tonnát termeltek.  

Harmadik lett az ormospusztai szénbányák V-ös aknája. Előirányzatát 106.1 százalékra telje-

sítette. Az V-ös akna dolgozói a vállalt 699.2 tonna szén helyett 1393.7 tonna szenet adtak 

terven felül népgazdaságunknak.  

Jó eredményt ért el a versenyben Márta-bánya 106' százalékkal és Kurityán 105.7 százalék-

kal.  

Súlyosan lemaradt a bánfalvi és a sajókazai üzem.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt vezetőségének értékelése szerint az: 1952. augusztus l-

től1953 január 31-ig terjedő időben szakmánkint az alábbi dolgozók, illetve csapatok nyerték 
el a tröszt bányaüzemeiben a szakma legjobbja címet:  

A legjobb vájási vájár: Kerekes István, Márta-bánya, 149.2 százalék. A legjobb fejtési vájár: 
Regényi István, Felsőnyárád, 144.4 százalék, fejtési csillés: Juhász József, Márta-bánya, 
149.3 százalék, fenntartási vájár: Rózsa Bertalan, Bánfalva, 113, szállító: Varga János 110.9, 
gépkezelő: György Deák Imre, Berente, 352, karbantartó: id. Vincze. Zoltán, Berente, 170, 
felvigyázó: id. Kun Lajos, Felsőnyárád, 110.2 százalékos teljesítéssel.  

A legjobb elővájási csapat Kerekes István csapata, Márta-bánya, 149.2, fejtési csapat: Gö-
möri Lajos csapata, Felsőnyárád, 138 százalékos termelési eredménnyel  

KOVÁCS GÁBOR”117
 

 

„Sajószentpéteren kétszárnyú frontot nyitnak, Alacskán, terven felül 123.5 tonna sze-

net termelnek a felszabadulási héten 

A bányaüzemek dolgozói sorra csatlakoznak a sztálinvárosiak felhívásához, felszaba-

dulási hetet rendeznek, amelyen minden eddiginél magasabb teljesítéseket akarnak elérni.  

Legutóbb a sajószentpéteri bányaászok jelentették be csatlakozásukat a mozgalomhoz. Vállal-

ták, hogy a felszabadulási héten, terven felül 300 tonna szenet adnak a népgazdaságnak. A 

műszaki vezetők megfogadták, hogy kékszárnyú frontot, nyitnak, elősegítik a szenelő teljesít-
mény 5 százalékos emelését. A munkás, szállító villamosjáratokat pontosan indítják, a felolva-

sást időre elvégzik, biztosítják a zavartalan leszállást a szénen dolgozóknak, a hiányzásokat  
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Az alacskai dolgozók a felszabadulási hétre fogadalmat tettek, hogy terven felül újabb 123.5 

tonna szénnel teljesítik túl tervüket. A csille raksúlyát 8 mázsáról 8.3 mázsára növelik, javítják 
a szén kalóriaértékét. A vállalás értékét növeli, hogy az alacskaiak túlteljesítették eddigi fel-

ajánlásaikat. Április 4. tiszteletére 434.7 tonna szén terven felüli termelését vállalták. Fel-

ajánlásukat március 10-én már csaknem kétszeres arányban túlteljesítették. \  

Követésre méltó értékes példái mutatnak Alacska öntudatos bányászai, – a széncsata hő-
sei!”118

 

 

Nevelőképző iskola 1953-as végzett hallgatói119
 

 

„Megyénk két trösztje, bányavállalatai az országos verseny élcsoportjában  

A bánya- és energiaügyi minisztérium jelenti:  

A felszabadulási hét eddigi eredményei szerint a trösztök versenyében az ózdi szénbá-
nyászati tröszt vezet 106.9 százalékkal (igazgató: Lőcsei Lajos, főmérnök: Sartoris Kálmán).  

2. A borsodi szénbányászati tröszt 103.5 százalékkal (igazgató: Szedő János, főmérnök: Csil-
lag József)  

A szénbányászati vállalatok versenyében az eddigi eredmények alapján a következő sorrend 
alakult ki:  
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1. Somsályi szénbánya vállalat 113.3 százalék (igazgató: Oroszi János, főmérnök Wolf Jó-
zsef).  

2. Az ormospusztai szénbánya vállalat 113 százalék (igazgató: Nagy Albert, főmérnök: Varga 
Gusztáv)  

3. A sajószentpéteri szénbánya vállalat 111.2 százalék (igazgató: Varga Balázs, főmérnök: 
Reményi Viktor)  

A bánya és energiaügyi minisztérium szerda esti jelentése:  

A felszabadulási hét 6, napjának első műszakjában a trösztök között első lett az ózdi szénbá-
nyászati tröszt.  

Második a borsodi szénbányászati tröszt.  

A szénbányászati vállalatok közül első a diósgyőri szénbánya vállalat 132.4 százalékkal 
(igazgató: Tresztián Lajos, főmérnök: Reők Pál).  

Második a rudolftelepi szénbánya vállalat 130.7 százalékkal (igazgató: Tisza János, főmér-

nök: Déry Sándor).”120
 

 

„Borsodi bányászok! Harcoljatok az első dekád tervének túlteljesítéséért! 

A borsodi széntröszt februári tervtúlteljesítését márciusban a felszabadulási hét ver-

senylendületével tovább növelve több, mint 21.000 tonnával csökkentette adósságát.  

A második negyedév első műszakján szép eredményt értek el a szuhakállói bányászok. Arra 

törekedték, hogy mire a régi front kifogy, az új fronthomlokon már, „bejáratva“ kezdhessék a 
munkát.  

Közel egy hete megkezdték' a 70 méteres új frontra a kaparószalagok leszállítását, beszerelé-
sét s a második negyedév első napján a csapatok zavartalanul termelhettek, a fronton. A mű-
szaki vezetés az új frontfejtésre is kidolgozta a 24t órás ciklusgrafikont. Az ácsoláshoz szüksé-
ges fa és az ürescsille biztosításával a szuhakállói bányaüzem frontcsapatai újabb eredmé-
nyeket harcoltak ki, s a második negyedév első műszakján közel 50 tonnával több szenet ter-

meltek, mint az előző nap délelőtti műszakján.  

Az ormospusztai vállalat aknaüzemében sem csökkent az élenjáró sztahánovisták munkalen-

dülete. Az első műszakra előírt tervét valamennyi akna túlteljesítette s a kedd délelőtti műszak 
107.5 százalékával szemben szerdán a délelőtti harmadban az ormospusztai vállalat 112.4 
százalékra teljesítette előirányzatát.  

Különösen jó eredményt harcolt ki az V. aknán Burkus István brigádja. A Burkus-brigád, a 
második negyedév első műszakján 141 százalékra teljesítette elő irányzatát.  

Felkészült a többi üzem is a második negyedév tervfeladataira.  

A lyukói bányaüzem Mátyás-telepi szénmezőjében előkészítették és megkezdték á próbaterme-

lést az új iker frontfejtésen. A továbbiakban azzal tökéletesítik a fejtést, hogy áttérnek az eddi-
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gi fronttal – párhuzamos ácsolásról a fronthomlokra – merőleges ácsolásra. A nyomás csök-

kentése mellett biztonságosabbá teszi a termelést, ugyanakkor egyenletesebbé teszi a front 

előrehaladását is. A merőleges ácsolásnál a front homlok előrehaladásában a kaparót nem 
kell szétszerelni, hanem egyszerűen csak utána kell tolni. Ilyen merőleges ácsolásra állítják át 
a sajószentpéteri II-es akna frontfejtését is, melynek egyik szárnyát, már ezzel a módszerrel 
szerelték át.”121

 

 

„Az alacskai bánya jár az élen a sajószentpéteri vállalat üzemei között folyó verseny-

ben 

A sajószentpéteri szénbánya vállalat üzemei között folyó versenyben az április 15-i ér-

tékelés szerint az alacskai jár az élen 102 százalékos havi tervteljesítéssel. Második a II-es 

akna, harmadik Berente.  

A súlyosan lemaradt berentei bányaüzemben Konyha János sztahánovista. csapatával együtt 
példamutatóan dolgozik. Havi tervüket eddig 150 százalékra teljesítették. A II-es aknában 
Csire József sztahanovista is jó munkát végez csapatával. Havi tervük teljesítésében eddig 
110 százalékot értek el.”122

 

 

„Védd a békét, népünk hatalmát, hazánk függetlenségét!  

SZAVAZZ A NÉPFRONTRA!
123

  

Lelkes választási nagygyűlések megyénkben 

Sajószentpéter  

Bányászok, üveggyári munkások, a község dolgozó parasztjai már a kora délelőtti 
órákban nagy tömegekben gyülekeztek a tanácsház előtti téren a szépen feldíszített emelvény 
körül, hogy meghallgassák Blaha Béla elvtárs, a bányász szakszervezet elnöke és Loy Árpád, 
Kossuth-díjas sztahanovista frontmester, képviselőjelöltek beszédét.  

Blaha elvtárs emlékeztetett a múlt rendszer népelnyomó urainak választási módszereire, ígé-
reteire, amelyeket sohasem váltottak be.  
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Ezzel szemben az 1949-ben meg. választott országgyűlés hiánytalanul teljesítette hivatását, 
megvalósította mindazt, amit első ötéves tervünk ezideig előirányzott.  

Sajószentpéter és a környék falvai, bányaüzemei is rengeteget kaptak a felszabadulás óta: 
iskolákat, új tantermeket, kultúrházat, mozit, egészségházat, szülőotthont, tüdőgondozót. Új 
munkáslakások, korszerű sporttelepek, az iparvasútnál öltöző és mosdó, bányászfürdő, óvoda, 
orvosi rendelő, Kondón munkásfürdő épült, Herbolya és Tardona között 5 kilométer vasútvo-

nalat építettek. A továbbiakban a sajószentpéteri II. aknán 104 személyes legényszálló, 
strandfürdő. 1954-ben Sajószentpéteren 100, Berentén 70, Kondón 150 lakás épül.  

Az előttünk álló nagy feladatokról szólva hangoztatta: minden nap tettekkel szavazzunk már a 
választás előtt is a népfront programjára.  

Ezután Loy Árpád szólalt fel.  

–  A Borsodi Szénbányászati Tröszt – mondotta többek között – elnyerte a minisztertanács és 
a SZOT vándorzászlaját. Most azonban az ózdi tröszt dolgozói megelőztek bennünket, A bor-

sodi tröszt minden dolgozója fogadja meg: nemcsak az urnáknál, hanem az üzemben jobb. 
nagyobb termelésével fog szavazni a népfrontra, – a vándorzászlót továbbra is megtart-

juk…”124
 

 

Sztálin 1953. március 5-i halála után Rákosi Mátyás pozíciója hirtelen meggyengült. 
Egy pártdelegációval az 1953-as „választás” után alig egy hónappal júniusban Moszkvába 

rendelték, ahol a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetői szándékosan a vezetőtársai előtt 
súlyos személyes bírálatban részesítették a „beképzelt, (...) kollektív módon dolgozni képte-

len” Rákosit. Berija igen ingerült 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 titkárként, a főtitkári tisztséget megszüntették. 

 

 

 

„Borsodban maradjon a minisztertanács és a SZOT vándorzászlaja!  

A békehét utolsó napjaiban mindjobban fokozódik a harc a borsodi széntröszt üzemei-

ben, a féléves terv teljesítéséért. Nagy visszhangot keltett a bányászok között Loy Árpád elv-

társ Kossuth- díjas alberttelepi frontmester felhívása, amelyhez egyre több és több üzem dol-

gozója csatlakozik. Szíwel-lélekkel magúkévá teszik a célkitűzést, hogy teljes erővel, odaadás-

sal küzdenek a miniszter, tanács és a SZOT vándorzászlajáért. Ez lelkesítette szerdán is szá-
mos bányaüzem dolgozóit.  

Több bányaüzemben – így Mártabányán és Szuhakállón is, de különösen Szelesaknán – való-
ban szép eredmények születtek. Úgy harcoltak, hogy méltókká legyenek az országos dicsőség-

re.  
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Kiemelkedő teljesítésüket azonban erősen lerontotta, hogy az üzemek egy része nem teljesítet-

te előírását s ezért a tröszt sem tett eleget napi tervének. A sajókazai, a barossaknai, a 
sajószentpéteri, a rudolftelepi és a pálinkástárói üzem súlyos lemaradása szerdán is elütötte a 
borsodi széntröszt dolgozóit a győzelemtől. Ezeken az üzemeken múlik elsősorban, hogy sike-

rül-e harmadszorra is megtartani a trösztnek a dicsőség zászlaját, érdemesnek mutatkoznak-e 

a negyedmillió forintos jutalomra.  

Ismerjék fel a lemaradt üzemek a rájuk háruló nagy felelősséget, gondolják meg, milyen szé-
gyen számukra hogy a jól teljesítő üzemek dolgozói jogosan őket okolják a lemaradásért.”125

 

 

Sajószentpéteri vájártanuló intézet 1953-ban végzett tanulói126
 

 

„Győzelmesen harcoltak szombaton a borsodi bányászok  

Az ózdi és borsodi széntröszt dolgozói jelentős sikereket értek el szombaton. Mindkét 
tröszt sokat javított helyzetén az előírás teljesítésében. Az ózdi bányaüzemek mindegyike túl-

teljesítette napi tervét. Egyes üzemek, mint a királdi, 122.6, a putnoki 119 százalékos teljesí-
téssel különösen szép eredményt értek el, dicséretet érdemelnek. Egyedül az egercsehi vállalat 
termelése volt gyenge, üzemzavar akadályozta a munkát ezen a napon. Ennek ellenére a tröszt 
105.6 százalékra teljesítette napi előírását, havi tervével pedig 103.7 százalékra áll.  
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A borsodi tröszt dolgozói is igen lendületesen dolgoztak. Az üzemek zöme túlteljesítette napi 

tervét.  

Bánfalva 143, Szuhakálló 135.4, Sajószentpéter II. 128.5, Mártabánya 123.1, Berente 111,1, 
Edelény 113.1 százalékos eredményt értek el, de még számos üzem és vállalat mutatott fel jó 
eredményt a napi előírás túlteljesítésében. Ha a borsodi tröszt dolgozói továbbra is emelik 
eredményeiket s napról-napra ilyen lendületesen termelnek, újból is elnyerhetik a miniszter-

tanács és a SZOT vándorzászlaját. A tröszt, 108.4 százalékos napi teljesítésével havi előírá-
sának teljesítéséin is sokat javított.”127

 

 

 

Sajószentpéter II. akna, 
bányásznő, az 1950-es években

128
 

 

A nők bányában való foglalkoztatásáról is néhány gon-

dolat! 

Nem közismert, de hazánkban és számos más országban is, 
minden korszakban volt női bányászmunka, sőt 1945 előtt gye-

rekmunka is!  

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konfe-

renciája, már 1935. június 21-én Genfben elfogadja azt az 

Egyezményt, amely a nőknek bármilyen bányában földalatti munkán történő foglalkoztatásá-
ról szól. 

 

„ … 2. cikk 

Nőket korra való tekintet nélkül tilos bármely bányában földalatti munkára alkalmaz-

ni. 

3. cikk 

A nemzeti törvények és rendelkezések kivehetik a fent említett tilalom alól: 

(a) a fizikai munkát nem végző, vezető állásban lévő nőket; 

(b) a egészségügyi és jóléti szolgálatban foglalkoztatott nőket; 

(c) azokat a nőket, akik tanulmányuk folytatása alatt szakmai kiképzésük céljából gyakorlati 

időt kötelesek a bánya föld alatti részében eltölteni; 

(d) bármely más nőt, aki fizikai munka jellegével nem bíró valamely foglalkozás gyakorlása 
végett alkalmilag a bánya föld alatti részébe köteles lemenni. 
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Az egyezményt az 1939. évi I. törvénycikk hazánkban is becikkelyezte.  

 

„ … A kérdés kétségtelenül megérett a nemzetközi szabályozásra, mert a nők földalatti 
munkájának eltiltása a munkaügyi szabályoknak egyik legrégibb és legáltalánosabb tárgya. 
Ez a jogszabály egyes nagyobb bányaipari államokban már majdnem egyévszázad óta ha-

tályban van. Valóban, a bányákban és különösen a mély bányákban végzett földalatti munka 
kifejezetten súlyos természetű munka. A nők alkalmazása erre a munkára már hosszú idő óta 
megbotránkoztatást keltő visszaélésnek minősül. Már akkor, amikor még nem is voltak mun-

kásvédelmi törvények, a közvélemény nyomása alatt mozgalom indult meg annak megszünte-

tése érdekében, hogy nőket alkalmazzanak a nehéz földalatti munkára, különösen a tehereme-

lésekre. Az 1842-ben Angliában elfogadott törvény, amely ezt a női munkát tiltja, egyike a 
nőkre vonatkozó legelső munkásvédelmi törvényeknek és első a felnőtt munkások védelmét 
szolgáló törvények között. Lassanként a többi európai állam is követte ezt a példát, így Auszt-

riában és Magyarországon az 1854. évi bányatörvény 200. §-ában biztosított jog érvényesíté-
sével tiltották meg a bányakapitányságok a nők földalatti munkáját, majd húsz évvel később 
1874-ben Franciaország törvényhozása tiltotta meg a nők földalatti foglalkoztatását. Hasonló 
tilalmat állapítottak meg 1878-ban Luxemburgban és 1878-ban Németországban. A földalatti 
munkának női munkaerővel végzését annyira kiküszöbölendőnek tartották, hogy még azok az 
európai államok is, amelyek soha nem alkalmaztak nőket ilyen munkánál, törvénnyel szabá-
lyozták a kérdést. 

Mindazonáltal, bár mindinkább szűkülő körben, néhány keleti országban megmaradt a 
nők bányamunkára alkalmazásának szokása, ez a gyakorlat azonban az utóbbi években gyors 
ütemben visszafejlődik. Kétségtelen, hogy a technika fejlődése következtében a munkafeltéte-

lek már nem olyan kegyetlenek, mint azok, amelyek mellett a nők 1840 táján voltak kénytele-

nek dolgozni; a bányamunka szabályozása szintén erősen csökkentette ennek a munkának 
durvaságát, mégis ez a munka, ezek közt a javult körülmények között is, elég súlyos ahhoz, 
hogy igen kívánatossá tegye a törekvést ennek a gyakorlatnak teljes megszüntetésére. 

Az egyes országok vonatkozó törvényhozását vizsgálva, mindenekelőtt meg kell állapí-
tani, hogy azokban az országokban, amelyekben a kérdés nincs szabályozva, ez a hiány leg-

több esetben vagy azért mutatkozik, mert az illető ország földtani viszonyai folytán nincs bá-
nyaipar, illetve földalatti bányászás vagy azért, mivel az uralkodó ipari gyakorlat a nélkül, 
hogy törvényes tilalommal kellett volna közbelépni, nem ad teret a nők földalatti munkájának. 

Gyakran a szabályok, bár kifejezetten nem állapítják meg a nők bányamunkájának ti-
lalmát, lehetetlenné teszik a nők ilyen alkalmazását a gyakorlatban azzal az általános rendel-

kezéssel, amely szerint a nőket nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely a nők fizikai 
tulajdonságainak nem felel meg, erejüket meghaladja vagy egészségtelen (Lettország). Más 
esetekben pedig a földalatti munkának egyes fajait tiltják meg a nőknek. Ezek a közvetett sza-

bályozások is mellőzhetővé tehetik a közvetlen tilalom kimondását. 
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A helyzet tehát az, hogy bár a gyakorlatban már 1854. év óta nem alkalmaznak nőket 
a földalatti bányákban, kifejezetten ilyen tartalmú külön jogszabályunk, amely az ország egész 
területére kiterjedne, ezidőszerint nincsen. 

Kétségtelen, hogy azokban az országokban is, ahol csupán általánosan elfogadott 
gyakorlat folytán tilos a nőknek földalatti munkánál való alkalmazása, helyes, ha jogszabály-

lyal biztosítjuk ennek a tényleges helyzetnek fenntartását..." 

 

Azt kell megállapítani, hogy ezt az egyezményt hazánkban 1945 előtt és az 1950-es években 
sem vették figyelembe teljes mértékben. A mélybányászat földalatti szállításánál, a külszínen, 
a szállítási feladatoknál, a szénosztályozás „kézi” válogatáson alapuló módszereinél nagyon 

sokáig megmaradt a női munkaerő. Akkor is, amikor már a bányában nem lehetett alkalmazni 
őket, csak külszíni munkáknál. (Lásd Központi Szénosztályozó, kézi meddőválogatás, akár 
még az 1970-es években is!) 

Emlékeztetőül viszont az 1945 utáni helyzetről!  

A második világháborút követően azonnal a szovjetek vették át az üzemeket, a bányászélet 
pedig lassan visszatért a régi kerékvágásba, hogy aztán az ipar legnagyobb ágává fejlődje ki 
magát.  

Hamar beszivárgott a nagy Szovjetunió példamutató trendje: a női egyenjogúság nevében már 
ők is dolgoznak a bányákban!  

Persze az ezt hirdetők nagy része elfelejtette azt megemlíteni, hogy a bányász nők többsége a 

Szovjetunióba elhurcolt, kényszermunkára ítélt német ajkú, de akár magyar is, vagy jómódú 
„kulák” volt, esetleg osztályidegen, kitelepített.  

Aztán, ahogy azt bemutatjuk, az 50-es évek iparosítási törekvései, az ország energiával való 
ellátása is mindent felülír! Kell a bányász munkaerő, bármi áron. Lesz, aki ezt nőként önként 
vállalja a megélhetés miatt, de nagyon sokan viszont kényszerből teszik ugyanezt. 

 

„… Bányászvidéken születtem és nevelkedtem. Számomra természetes volt, hogy körü-
löttem minden a bányáról szólt. Bányászok voltak a rokonaim, ismerőseim, barátaim, szinte 
mindenki. Nálunk még az iskolában is „Jó szerencsét!” volt a hivatalos köszönés… 

A bánya, vagyis inkább a rudabányai vasércbánya akkori igazgatója, támogatta az is-

kolát is. Minden évben a legjobb tanuló kapott egy öltözet ruhát, egy pár cipőt. Nagy dolog 
volt ez akkoriban, a harmincas években. Aztán a hatodik elemi után, mivel jó tanuló voltam, 
tanítóim szerették volna, hogy menjek felsőbb iskolába. A „méltóságos úr”, az igazgató behí-
vatott minket az édesapámmal, és felajánlotta, hogy fizetik a taníttatásomat, ha apám bele-

gyezik, de ő nem engedett el. Azt mondta, menjen a gyerek dolgozni, mert otthon még van há-
rom kisebb is. Így aztán, hiába voltam az iskola legjobb tanulója, amiért ötven pengő jutalmat 

is kaptam, abból akkor felruházkodtam, és még tellett belőle a stafírungomra is, mégis cseléd 
lettem. Évekig szolgáltam különböző helyeken…  
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1949-ben vettek fel a bányához, segédmunkásnak, aztán az irodákban takarítottam. A 
következő évben az üzemnél valakinek támadt egy ötlete, és tanfolyamot szerveztek, ahol a 
szakképzetlen nők is olyan szakmát szerezhettek, amire a bányának szüksége volt. Harmincan 
kezdtük, és talán hárman vagy négyen végeztük el sikeresen. Bányagépkezelő bizonyítványt 
szereztem, de volt olyan nő, aki dömpervezetői papírt kapott. A bánya akkor teljes üzemmel 
működött, minden munkásra szükség volt. Ezzel a képesítéssel aztán dolgoztam a bányában 
mindenfelé. Itt a vasércet főleg külszíni fejtéseken bányászták. A kitermelt vaskövet csillékben 
szállították, és csúszdákon leeresztve töltötték tehervagonokba. Ezeket drótkötél-vontatással 
mozgatták, ennek a gépnek a kezelése elég nehéz volt. Voltam aztán mintaszedő is, akkor a 
csillénként kellett ellenőrizni a bányából kihozott érc minőségét. Egy ideig kezeltem azt a 
nagy kompresszort is, ami az egész bánya levegőellátását biztosította. Ennél sokan nem sze-

rettek dolgozni, még a férfiak közül sem, mert ez földalatti munkahely volt. Utánam aztán az 
édesapám kezelte ezt a gépet, egészen addig, amíg nyugdíjba nem ment. A hosszú évek alatt a 
bánya minden részén megfordultam, ahol gépek dolgoztak… 

Bizony, volt ott olyan munkahely, ahol komoly erő kellett. A kötélpályánál például, 
ahol a vagonokat folyamatosan mozgó drótkötelekkel vontatták. Ezeket kellett, ahogy mond-

ták: „csatlózni”, vagyis átakasztani. Kétkaros vaslakattal rögzítettük a vagonokat a drótkö-
télhez. Ennek a beakasztása elég nehéz volt – az akasztáskor rántott egy nagyot, hát ez nem 
volt kisasszonymunka! De jól megfizették, és mindig arra a helyre kértem magamat, ahol a 
legjobb volt a pénz. Mint szakképzett gépkezelő, nő létemre 37 forintot kaptam egy műszakra 
akkor, amikor a férjem csak 29 forintot. Később aztán ő is elvégezte a tanfolyamot, és a nyug-

díjazásáig gépkezelő volt. Én is a bányában maradtam még, amíg csak tudtam, de aztán a 
gyerekek mellett már nem tudtam vállalni a váltós műszakokat, és eljöttem a bányaüzemtől. 
Az ötvenes évek vége felé ki is tiltották a nőket a bányából, azután már csak az ércdúsítóban 
vagy a törőben dolgozhattak…”129

 

 

„BORSODI BÁNYÁSZOK!  

Előre a napi, havi és félévi terv túlteljesítéséért! 

A borsodi széntröszt üzemei az elmúlt héten szép termelési sikereket arattak. Úgy lát-

szik azonban, most ismét elbizakodottá váltak, mert e héten a termelés visszaesett. Ha így 
folytatják. nemcsak a minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját veszítik el a velejáró ne-

gyedmillió forint jutalommal együtt, hanem az országos versenyben is az utolsó helyre szorul-

nak. Különösen a lyukói, perecest és a sajószentpéteri üzemek maradtak le súlyosan és ez húz-

za vissza a tröszt eredményét. Ezeknek az üzemeknek a hónap hátralévő napjaiban mindent el 
kell követniük a termelés fokozására, mert őket okolhatják, ha a borsodi tröszt dolgozói eles-

nek az igen nagyértékű prémiumtól. Kitűnően küzdenek az alberttelepi bányászok. A napi ter-

vet szerdán 106.5 százalékra teljesítették. Nagy része van ebben Nagy József frontcsapatának, 
amely 132 százalékos eredményt ért el. Nagyszerű eredményt tudnak felmutatni a havi tervtel-

jesítésben is: 140 százalékot.  Zelena Balázs frontcsapata a napi előirányzatot 126 százalékra 

teljesítette.  
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A borsodi tröszt vezetői, dr Csillag József főmérnök és Szedő János igazgató ígéretet tettek, 
hogy többezer tonna szenet adnak a második negyedévben terven felül. Ezzel szemben mi tör-

tént? A hónap utolsó napjaiban járunk és 8003 tonna adósságuk van még. Hogyan akarják 
betartani ígéretüket? Mit akarnak tenni az adott szó, a becsület megtartásáért?  

Ne az élenjáró üzemek tervtúlteljesítésére számítsanak, ne tőlük várják, hogy a lemaradt üze-

mek adósságát is törlesszék, hanem nyújtsanak olyan támogatást, segítséget a lemaradóknak, 
hogy a tervet mindenütt teljesítsék.  

Az ózdi széntröszt eredményeit még mindig az egercsehi üzem rontja le, bár szerdán kiugrott: 
101.3 százalékos eredményt ért el. Ha így haladnak tovább és nem állnak meg félúton, nem 

lesznek kerékkötői az ózdi trösztnek. A királdi bányászok a havi tervteljesítésben az élenjárók 
közé küzdöttek fel magukat, azonban szerdán mindössze 70.3 százalékra teljesítették tervüket.  

Az ózdi tröszt a havi tervteljesítésben megelőzte ugyan a borsodi trösztöt, de a féléves tervben 
még mindig lemaradás mutatkozik.”130

 

 

„Ébredjenek fel végre a borsodi tröszt lemaradt üzemei  

A borsodi széntröszt vállalatai közül csütörtökön csak a diósgyőri és ormospusztai tel-

jesítette példásan előírását.  

Diósgyőr 114.1, Ormospuszta 168.6 százalékot ért el. E két vállalat dolgozói nem elégedtek 
meg eddigi sikereikkel. Már a harmadik negyedéves terv teljesítésén dolgoznak. Újabb köve-

tendő példát mutatnak a tröszt többi vállalatainak és üzemeinek.  

De a tröszt többi vállalata súlyosan lemaradt, a tervvel. Rudolftelep, amely legutóbb az 
élvállalat címet kapta meg, csütörtökön szégyenszemre ismét 81.1 százalékot teljesített. A havi 

előírás teljestésében sem mutat példát, június havi terve esedékes részének csak 99 százalék-

ban tett eleget. Nem küzdenek az élvállalat címhez méltó módon a féléves terv hiánytalan tel-

jesítéséért.  

Ugyancsak szégyenkezhetnek a sajószentpéteri vállalat dolgozói is, akik még csak 88.8 száza-

léknál tartanak havi esedékes előírásuk végrehajtásában.  

Az üzemek közül Szuhakálló, Annabánya, de különösen Márta-bánya dolgozói érdemelnek 
dicséretet, akik ezen a napon a legjobb eredményt, 123.9 százalékot értek el. Nem rajtuk, ha-

nem a tervteljesítésben lemaradt, hátul kullogó Barossaknán, Berentén, Bánfalván múlott, 

hogy a tröszt csak 96.5 százalékban tett eleget havi előirányzatának.  

Sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség ezekben a napokban, hogy a borsodi széntröszt bá-
nyászai behozzák a lemaradást, méltókká legyenek a minisztertanács és a SZOT vándorzász-

lajához, a negyedmillió forintos jutalomhoz.”131
 

 

„Jobb munkát várunk a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozóitól  

                                                 
130

 Észak-Magyarország, 1953. június (10. évfolyam, 127-151. szám)1953-06-26 / 148. szám 
131

 Észak-Magyarország, 1953. június (10. évfolyam, 127-151. szám)1953-06-27 / 149. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

86 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt több vállalata és üzente az utóbbi napokban jóval 
100 százalék alatt teljesíti előirányzatát. Tegnap az első harmadban már némi javulás mutat-

kozik, ezzel a tröszt összesített havi eredménye 90.1 százalék lett. Ez – természetesen – még 
mindig nem kielégítő. Ne tűrjék bányászaink, műszaki vezetőink ezt a lemaradást. A kommu-

nistákkal az élen az öntudatos bányászok adjanak újult lendületet a tervteljesítésnek, hogy 
minden üzem, vállalat kövesse az élenjárók példáját. 

A tegnapi első harmadban a Diósgyőri Szénbánya Vállalat 107.3, Sajószentpéter 108.8, 
Lyukó 108.6, Rudolftelep 107,5 százalékot ért el. 

Borsodi bányászok! Pártunk politikájának, kormányunk programjának megvalósításához, az 

életszínvonal emeléséhez szénre, több szénre van szükség, teljesítsétek maradéktalanul a ter-

vet!”132
 

 

„BORSOD! SZÉNBÁNYÁSZATI TRÖSZT DOLGOZÓI!  

Lankadatlanul harcoljatok a lemaradás behozásáért, a terv sikeres teljesítéséért! 

Megyénk derék bányászai már számtalanszor tanújelét adták hazaszeretetüknek, sok 
győztes csatát vívtak meg s terven felül ezer és ezer tonna fekete gyémántot adtak szocialista 
építő munkánk meggyorsítására.  

A párt, az ország, az egész dolgozó nép most is ezt várja a bányász dolgozóktól, a Borsodi 
Szén- bányászati Tröszt békeharcosaitól. A párt számít bányászaink jó munkájára, hogy nem-

zetünk közelgő nagy ünnepére a legtöbbet behozzanak lemaradásukból s teljesítik a tervet, 
hogy még odaadóbban harcoljanak népi demokratikus rendszerünk erősítéséért, a nép jólété-
ért, a párt és a kormány által megjelölt nagy célokért.  

Ennek a várakozásnak jelenleg nem tesznek mindenben eleget a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt dolgozói. Rákosi elvtárs a budapesti nagyaktíva értekezleten így emlékezett meg a bá-
nyász dolgozókról:  

„Külön akarok szólni... a mi derék bányászainkhoz, akik felszabadulásunk óta annyiszor 
megmutatták, hogy tudatában vannak a fontos szerepnek, amelyet gazdasági életünkben, szo-

cialista hazánk építésében betöltenek és ennek megfelelően, áldozatot nem kímélve mindig 
biztosították gazdasági életünk alapanyagát, iparunk kenyerét, a szenet.“  

A párt szólt bányászainkhoz, ami igen nagy felelősséget, jó munkát kér továbbra is minden 
bányásztól egész dolgozó népünk jólétének fokozottabb emeléséhez. S most, a harmadik ne-

gyedévben, a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói súlyosan lemaradtak a terv teljesítésé-
ben, napról-napra növelik adósságukat. Ez a lemaradás hasonló a januári visszaeséshez, 
amikor igen nagy szénadósság nyomta a bányászok vállat. A párt tudja, hogy a Borsodi 
Tröszt bányászai nem akarják újabb adóssággal növelni tartozásukat, hanem biztosra veszi, 
hogy nem tűrik a szégyenteljes lemaradást, hiszen többezer tonna már eddig is a tartozásuk. 
Most kétszeresen értékes minden százalék termeléstöbblet, melyet a munka jobb megszervezé-
sével, a fejlettebb munkamódszerekkel, nagyobb fegyelemmel el lehet és el is kell érniök. Most 
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kétszeresen megnövekedett bányászaink felelőssége is a kormány programmjának végrehajtá-
sában.  

Ormospuszta, Somsály, Rudolftelep, Kurityán dolgozói! Továbbra is mutassátok meg a párt-

nak, megyénk minden dolgozójának, hogy nem engeditek tovább növelni a tröszt adósságát a 
harmadik negyedéves tervben. Járjatok élen, minden műszakon teljesítsétek a tervet, így járul-

jatok hozzá a kormányprogramm megvalósításához. Ne engedjétek, hogy visszaessen a terme-

lés, ne tűrjetek egyetlen tonna szénadósságot sem.  

Borsodi Tröszt dolgozói! Hazánknak egyre több szén kell. A gyárak, az üzemek tőletek várják 
tervük teljesítéséhez a szenet. Tőletek függ, hogy iparunk mennyire cs milyen hamar kapja 
meg, dolgozó népünk életszínvonalának emeléséhez az elengedhetetlenül szükséges alapanya-

got, a fekete gyémántot. Becsülettel helyátálltatok a nemes versenyben a minisztertanács és a 
SZOT vándorzászlajáért folyó versenyben, amit már kétszer elnyertetek. Szerezzétek vissza 

újból az elsőséget, teljesítsétek túl minden nap a tervet, mielőbb törlesszétek 1e adósságoto-

kat. Ezt várja tőletek a párt, a dolgozó nép, hogy mielőbb megvalósítsuk gazdaságpolitikánk 
nagyszerű, lelkesítő terveit.”133

 

 

„A kormányprogram megjelenése óta közel 100 vagon zöldségfélét és gyümölcsöt szál-

lítottak Miskolc dolgozóinak ellátására 

A kormányprogram megjelenése óta napról napra javult Miskolc dolgozóinak zöldség-

félékkel és gyümölccsel való ellátása. Most már naponta 8–10 vagon zöldség és gyümölcs 
érkezik a Mezőker útján, valamint a környező községek dolgozó parasztjaitól a miskolci pia-

cokra. Különösen a burgonya, káposzta, zöldbab, uborka felhozatala nőtt a hónap elejéhez 
viszonyítva árunemenként négy–nyolcszorosára. Egyre nagyobb mennyiségű paradicsom és 
zöldpaprika is érkezik már… 

A bányavidék, Alberttelep, Szuhakálló, Múcsony, Ormospuszta, Rudolftelep bányász dolgozó-
inak ellátására Sajószentpéteren új telepet létesítenek. Erről a telepről közvetlen szállítással 
hamarabb és bőségesebben tudják majd ellátni a bányászokat friss áruval.”134

 

 

„Szorgalmas munkává!,tanulással viszonzom pártunk szerető gondoskodását  

1951 szeptemberében jelentkeztem Sajószentpéteren vájártanulónak. – Először szokat-

lan volt számomra a környezet, a munkahely, s az intézet is. Néhány hét eltelte után azonban 

már otthonosan éreztem magamat. Megismerkedtem oktatóimmal, nevelőimmel, akik szülei-

mét helyettesítették. Jó dolgunk volt. – az intézetben sportolásra és szórakozásra is volt lehe-

tőség.  

A munkahelyen kiváló szakmunkások tanítottak bennünket, olyanok, akik 15–20 éves gyakor-

lattal rendelkeztek. Ezek az elvtársak a legnagyobb szorgalommal, odaadással gondoskodtak 
arról, hogy minél hamarabb elsajátítsuk a vájár szakmát. Igyekeztem becsületes, jó munkát 
végezni. A vizsgán jó eredményt értem el, s most jó szakmunkásként kerültem ki az intézetből. 
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Az a tervem, hogy tovább tanulok. Úgy érzem, hogy csak azzal tudom megköszönni pártunk 
szerető gondoskodását, ha szorgalmasan, becsületesed dolgozom, állandóan képezem maga-

mat, s elősegítem a kormány programjának megvalósítását.  

Kökényesi János  

Hajdúdorog”135
 

 

„Pártélet 

Lendítsük fel a politikai munkát a bányákban 

Másfél hónap telt el azóta, hogy kormányunk programja új lelkesedéssel töltötte el az 
öntudatos bányászokat és ugyanakkor csapást mért arra a demagógiára is, amely bányáink-

ban nem egyszer felütötte a fejét.  

Július elején a lógósok kezdték megbontani a munkafegyelmet. A kurityáni bányavállalatnál 
június hóval szemben júliusban háromszorosára nőtt a kimaradozás miatt kiesett műszakok 
száma és csökkent a munka termelékenysége. A kormány programját félreértve a munkafegye-

lem lazítója önfeledten újjongott. Arról álmodozott, hogy „eljött a lógások ideje", de mint 
kiderült – ismét elszámította magát.  

Az eltelt másfél hónap alatt, az öntudatos bányászok kemény munkával és harcos fellépéssel 
kezdik észhez téríteni a lógósokat.  

Tudtukra adják, hogy a kormány programja nemcsak elősegíti a jólét további emelését, nem-

csak újabb jogokat ad, hanem kötelez is.  

Az eltelt időszak alatt a bányák jelentős részében a fegyelmezés oly nagyszerű módszere fejlő-
dött ki, amelyről fél évvel ezelőtt csak beszélték. Most egy egész sor munkacsapatban felelős-

ségre vonják a munkából kimaradozókat, a hanyagul dolgozókat. Az öntudatos bányamunkás-

ok a félresöpört pénzbüntetés helyére az elvtársias, nevelő bírálatot, fegyelmezést helyezték.  

A sajószentpéteri II. akna frontbrigádjában Baranyai és Wolf pártcsoportbizalmiak nemcsak 

bírálták a hanyagul dolgozókat, hanem megtanították őket, hogyan kell jól dolgozni és ezzel 
hogyan lehet többet keresni.  

Voltak olyanok, akiknél használt az elvtársias segítség, voltak azonban mások is, akiknél 
semmiféle fegyelmezés nem segített. Ilyen esetben a brigád fellépett és egyhangú határozattal 
eltávolította soraiból a lógósokat…”136

 

 

„A borsodi széntröszt túlszárnyalta héttői tervét 

Borsod bányászai már számtalanszor tanújelét adták hazaszeretetüknek. Sok győztes 
csatát vívtak meg, sok ezer tonna szenet adtak már terven felül hazánknak.  
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A Párt, az ország – az egész dolgozó nép most is ezt várja megyénk bányászaitól, a borsodi és 
ózdi széntröszt békeharcosaitól.  

Hétfőn a borsodi tröszt bányászai nagy lendülettel dolgoztak, aminek eredménye meglátszik a 
napi terv teljesítésében. A tröszt számos üzeme túlteljesítette napi előírását. Különösen dicsé-
retreméltó az ormospusztai, a mucsonyi és a rudolftelepi vállalatok bányászainak munkája, 
akik jóval túlszárnyalták a napi tervet és az esedékes havi terv teljesítésében is példát mutat-

nak. A borsodi tröszt ennek eredményeként esedékes havi tervének teljesítésén is sokat javí-
tott, hétfői előírásának pedig 102.4 százalékra telt eleget.  

A sajószentpéteri és a sajókazinci vállalat dolgozói azonban még most, a közeledő bányász-

nap előtti napokban is nemcsak hogy nem teljesítik tervüket, de növelik szénadósságukat, gá-
tolják a borsodi tröszt, élenjáró üzemeinek és bányászainak eredményes munkáját.  

Az Ózdi Szénbányászati Tröszt üzemei hétfőn. Farkaslyuk kivételével, nem teljesítették előírá-
saikat, szégyenteljes módon lemaradtak. A somsályi vállalat dolgozói, akik nemrégiben még 
szép, lelkesítő eredményekkel büszkélkedhettek, most csaknem az utolsó helyre kerültek. Hét-

főn a tröszt a napi terv teljesítésében 90, a havi esedékes terv teljesítésében pedig 93.9 száza-

lékot teljesített. Ez azt jelenti, hogy komoly visszaesés mutatkozik a tröszt munkájában.  

Borsodi bányászok! Hazánknak egyre több és jobb minőségű szénre van szüksége. Ipari üze-

meink azért küzdenek, hogy a kormány programját jó munkájukkal mielőbb megvalósíthassák. 
Ehhez azonban az kell, hogy megyénk minden öntudatos bányásza becsülettel helytálljon a 

széntermelésért indított harcban. Úgy fogják megyénk bányászai méltóképpen megünnepelni a 
szeptember 6-i harmadik magyar bányásznapot, ha minden műszakban, minden napon teljesí-
tik feladataikat, s egyre több és több terven felüli szénnel gazdagítják hazánkat.”137

 

 

„A szénbányászai élenjáró dolgozói  

A nehézipari minisztérium a bányász szakszervezettel közösen a februártól júliusig ter-

jedő időszak eredményei alapján értékelte a szénbányászatban a „Szakma legjobbja“ címért 
folyó verseny állását és a következő sorrendet állapította meg:  

Fejtési vájár: 1. Szilasi László (Mucsonyi Szénbánya V., Alberttelep), 2. Bakos István (Orosz-

lányi XVIII-as akna), 3. Regényi István (Kurityáni Szénbánya V., felsőnyárádi üzem).  

Karbantartó: 1. (Mézes Károly (Tatabányai XI-es akna), 2. Berkován Ernő (Somsályi Szén-

bánya V.) 3. Vincze Zoltán (Sajószentpéteri Szénbánya V., berentei üzem).  

Felügyelet: 1. Garics Rudolf (Tatabányai XI-es akna), 2. Szaszin Ernő (Mucsonyi Szénbánya 

V., Alberttelep), (MTI)”138
 

 

„Diósgyőr és Sajókazinc az utolsó a bányavállalatok közötti versenyben  

Az Ózdi és Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemei között a verseny a szerdai nap érté-
kelése szerint a következőképpen alakult:  
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NAGYVÁLLALATOK:  

1. Ormospuszta  107.4 százalék  

2. Farkaslyuk   100.1  „ 

3. Kurityán   96.4  „ 

4. Rudolftelep   89.6  „ 

5. Somsály   87.8  „ 

6. Sajókazinc   76.5  „ 

KISVÁLLALATOK:  

1. Lyukó   110.2 százalék  

2. Királd   103.5  „ 

3. Múcsony   103.3  „ 

4. Pereces   102.7 „  

5. Sajókaza   101.8  „ 

6. Egercsehi   89.3  „ 

7. Sajószentpéter  85.4  „ 

8. Diósgyőr   78.3 „”139
 

 

„A munkafegyelem megszilárdításával harcoljanak a több szénért, a bányásznap méltó 
megünnepléséért a sajószentpéteri bányavállalat dolgozói  

Szeptember 6-ra, a bányásznapra készülnek szerte az országban a széncsaták hősei. A 
sajószentpéteri bányavállalat üzemeinél is kimagasló termelési eredmények születnek Bodnár 
László 115, Torkos István 143, Suszter Vilmos 132, Bánlaki József 128 százalékot ért el au-

gusztus 26-ig havi terveljésítésben.  

A kimagasló eredményekkel azonban nem párosul a vállalat havi tervteljesítése. Júliusban 
mindössze 68.6 százalékot ért el a vállalat, de most sem különb a helyzet, az esedékes havi 
tervteljesítés csak 82.2 százalék.  

A lemaradás okáról érdeklődünk. El is mondják. Alacskán vízbetörés fékezte az előrehaladást, 
a II-es számú ikerfront vetőre futott, az új front előkészítése elmaradt. Ezek az okok valóban 
közrejátszanak, de senki nem beszél a munkafegyelemről, pedig ez a legfontosabb kérdés.  

A sajószentpéteri bányavállalatnál laza a munkafegyelem  

Júliusban 216-an hiányoztak. Augusztusban sem javult különösebben a helyzet. Ha rö-
viden számolunk, kiderül, hogy az igazolatlan kimaradások miatt a vállalat júliusban 45 va-

gon szénnel termelt kevesebbet, mint amennyit kellett volna. Világos tehát, hogy a fegyelme-
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zetlen munkások súlyosan megkárosítják népgazdaságunkat, dolgozó társaikat, de saját ma-

gukat is.  

A vállalat vezetői nem tesznek semmit a fegyelem megszilárdítása érdekében. A múltkorában 

a Il-es aknából 30 ember maradt távol egyszerre. S mi történt? Semmi! Az öntudatos dolgozók 
pedig elítélik a lógósokat. Csak az elmúlt napokban történt, hogy kiközösítették soraikból 
Helmeczi Sándort, aki munkaidő alatt aludt, sokszor pedig napokra eltűnt.  

Felelősség terheli a pártszervezet vezetőségét is.  

Farkas György párttitkár mindent maga akar elintézni. Kollektív pártvezetésről szó 
sincs. Nem támaszkodik a pártcsoport vezetőkre, a népnevelőkre, nem kéri a párttagok, a 

kommunisták segítségét. Ilyen körülmények között természetes, hogy nem sikerül megszilárdí-
tani a munkafegyelmet.  

A munkafegyelem megszilárdításának leghathatósabb biztosítéka az olyan légkör megteremté-
se, amelyben osztatlanul elítélik a lógást, a munkakerülést. Sajószentpéteren ez nincs meg. A 

vezetők nem támaszkodnak az öntudatos dolgozók erejére. Nem állítják a becsületes dolgozók 
elé azokat, akik felelőtlenül bánnak a nép vagyonával, akik kárt okoznak az országnak, dolgo-

zó társaiknak.  

Ahol gyenge a politikai munka, ott talajra talál a fegyelmezetlenség. Ez a helyzet Sajószentpé-
teren, de ezt meg kell szüntetni. A vállalat vezetőinek, a kommunistákkal az élen harcolniok 
kell azért, hogy mindenki betartsa a törvényeket s példamutató magatartásával segítse a kor-

mányprogram gyors megvalósulását.  

A szocialista munkafegyelemért vívott harcban nem lehet egyetlen rohammal győzni.  

Szívós, türelmes népnevelő munkára van szükség, de ahol ez nem vezet eredményre, 
nem szabad visszariadni a törvényben biztosított fegyelmezési jogoktól sem.  

A pártszervezetnek, a népnevelőknek arra kell törekedniök, hogy fáradhatatlan felvilágosító 
munkával erősítsék a kollektív felelősségérzetet. Minden kommunistának és minden vezetőnek 
a tömegekre támaszkodva kötelessége, hogy kivegye részét ebből a munkából. Szilárd munka-

fegyelmet a sajószentpéteri bányavállalatnál, mert csak ez biztosíthatja, hogy a bányásznap 
tiszteletére behozza a vállalat lemaradását. A többtermelés hozzásegít ahhoz, hogy kormá-
nyunk programja mielőbb megvalósuljon s minél több ruhát, cipőt, élelmiszert vásárolhassa-

nak a dolgozók s több gépet készítsenek üzemeink. Mindehhez azonban több szén kell, amely 
egész iparunk mozgatója.”140

 

 

„Mérnökök a Bányásznap és a III. negyedéves terv sikeréért  

Reményi Viktor főmérnök Sajószentpéter:  

Az üzemekben röpgyűlést tartottunk, s a dolgozók vállalták, hogy tervüket minden nap 
100 százalékra teljesítik. Szombaton és hétfőn nagytermelési, vasárnap nagy karbantartási 
napot rendeztünk. Az üzemekben elkészítettük szakonként és munkahelyenkint a következő 
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munkanap előirányzatát. A felelősök nevét is megjelöltük. Az igazgatóságtól az üzemekhez 
egy-egy műszaki vezető jár ki, aki személyesen irányít.  

A sajószentpéteri dolgozók lelkes felajánlásokat tettek. A II-es aknában a gumiszalag beépíté-
sét vállalták a Bányásznapra. Ez nem kis feladat, nem könnyű vállalás, de teljesíteni fogják.  

Az alacskai üzemben a szivattyúkat leviszik a következő osztóig és a víznívót lesüllyesztve a 

Bányásznapon az első ikervágatot már telepítik. Az üzemek már most készülnek a IV. negye-

dévre, hogy nyugodtan, biztosan tudjanak termelni.  

Tarján Kálmán főmérnök kurityáni vállalat:  

Vállalatunknál kevés a dolgozó. Emiatt állnak üresen frontszárnyak Felsőnyárádon. 
Sok a géphiba is, gumiszalag, kaparószalagszakadás141

 szinte mindennapos. A szállítás is 

hátráltatja a vállalat tervteljesítését. A hibák kiküszöbölésére megerősítettük az ügyeletes 
szolgálatot. Minden harmadban lent tartózkodik a bányában valaki az üzemvezetőségtől, hogy 
hibák esetén azonnal segítséget nyújtson. A kis létszám ellenére is menne a termelés, ha a 
szállítás javítana munkáján. Most a karbantartók munkáját akarom megjavítani. A bányászok 
ígéretet tettek, hogy a Bányásznapra már 100 százalékra fogunk állni. Olyan bányászok dol-

goznak nálunk, mint Eke János sztahánovista, aki az üzem egyik legfegyelmezettebb dolgozó-
ja, valamint Dankó János sztahánovista, aki példamutató munkát végez az üzemben. Mindkét 
vájár túlteljesítette tervét.”142

 

„Loy Árpád képviselő, Kossuth-díjas sztahánovista frontmester a Bányásznapról  

Az alberttelepi bányászok jóval túlteljesítették az elmúlt havi tervet. Loy Árpád front-

mester sok tonna tervenfelüli szénnel járult hozzá csapatával az üzem előírásának túlszárnya-

lásához. A Bányásznapig hátralévő műszakokon most még nagyobb lelkesedéssel dolgoznak. 
Így beszél erről: „A Bányásznapra jó munkával, tervünk, felajánlásunk túlteljesítésével készü-
lünk. A Bányásznapra tett vállalásunkat már napokkal ezelőtt túlteljesítettük. Büszkék va-

gyunk erre. De nemcsak az én csapatom, többi bányásztársam is teljesítette ígéretét. Azt üze-

nem az ország bányászainak, barátaimnak, akkor leszek a legboldogabb, ha azt hallom, hogy 
lehagynak bennünket a versenyben. Akkor mondhatjuk csak el igazán, hogy a magyar bányá-
szok eleget tettek a nép által rájuk bízott feladatoknak.“143

 

 

„Javítsa meg munkáját a Sajószentpéteri Szénbánya Vállalat  

A Sajószentpéteri Szénbánya Vállalat az utóbbi időben elmarad a terv teljesítésében. 
Szeptember 23-án mindössze 68.1 százalékra termeltek a vállalat üzemei. A havi terv esedé-
kessé vált részének is csak 71.2 százalékban tettek eleget. Az elmaradás oka a laza munkafe-

gyelem és a gyakran megnyilvánuló felelőtlenség. Szerdán például a sajószentpéteri üzem-

                                                 
141

 Állandó bányászati probléma. Okai: a berendezés helytelen beépítése és használata, időnkénti többszörös 
túlterhelése. Ezekben az években azonban a berendezések gyártási hibái, a gyengébb minőségű anyagok alkal-

mazásai is sok gondot okoztak… A „kaparószalagszakadás” a vonszoló láncok szakadását jelentette általában. 
Gyenge anyagminőség, rossz hegesztés, a lánc és a kanálelem rögzítő elemének hibája… 
142

 Észak-Magyarország, 1953. szeptember (10. évfolyam, 207-228. szám)1953-09-03 / 209. szám 
143

 Észak-Magyarország, 1953. szeptember (10. évfolyam, 207-228. szám)1953-09-05 / 211. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

93 

részben Juhász Szilveszter hibájából egy csille elszaladt, négy ácsolatot kiütött, emiatt hosszú 
ideig állt a termelés.  

Berentén kötélszakadás történt, ez arra utal, hogy nem vizsgálják felül rendszeresen a szállí-
tókötelet, nem cserélik ki idejében. A kötélszakadás 21 tonna szén veszteséget okozott.  

Javítsa meg munkáját a Sajószentpéteri Szénbánya Vállalat. Kétségkívül vannak objektív ne-

hézségei, de határozott, kemény, állhatatos harccal, a kommunisták példamutatásával, a 
munka helyes megszervezésével le tudják győzni ezeket a nehézségeket.”144

 

 

„Fogjanak össze a sajószentpéteri II. akna műszaki és fizikai dolgozói az éves terv tel-

jesítéséért 

A sajószentpéteri II. aknában egy új kétszárnyú 50–50 méteres front előkészítését kezd-

ték meg.  

A negyedik negyedéves terv hiánytalan teljesítése áldozatos munkát igényel minden 
sajószentpéteri bányásztól. Sokat javíthatnának az előírás teljesítésén, ha minden dolgozó jól 
kihasználná a munkaidőt, ha nem fordulnának elő igazolatlan mulasztások. Az elmúlt hónap-

ban különösen a szállítás dolgozói követtek el súlyos hibákat. Híres Ignác 11, Lincs Dániel 6, 
Veres András 5, Bakos János 4, Bicu Béla csillés pedig 3 műszakot mulasztott igazolatlanul. 
Ezek a dolgozók példát vehetnek Pásztor Kálmán vájárról, aki 149 és Kulcs Károly vájárról, 
aki 128 százalékot ért el. Akhán Béla vájár is állandóan túlteljesíti előirányzatát. Jelenleg 
145–150 százalékot ér el. „Nincs újabb módszerem – mondja – csupán az a „titka“ az egész-

nek, hogy minden percet kihasználok. A füstrevárás idejét is hasznosítom.“  

Akhán Béla keresete már harmadik hónapja 2600 forint körül mozog. Ő azonban még ennél is 
többet akar teljesíteni. Az új fronton meg is lesz erre a lehetőség. Jáni Gyula mérnök, aki 
nemrég került az üzembe, mint üzemvezető helyettes jó szakismeretével értékes segítséget ad 
majd a bányászoknak. Fogjanak össze az akna fizikai és műszaki dolgozói, küzdjenek sikerrel, 

egyakarattal az éves terv teljesítéséért.”145
 

 

„November 15-én kezdődik az egyéves szakosított bányásziskola  

A Munkaerőtartalékok Hivatala az idén szakosított bányásziskolát létesít. Az iskolán 
egy év alatt képeznek ki bányásszá 16–18 éves fiúkat. A tanulók teljes ingyenes állami ellátás-

ban részesülnek: korszerűen felszerelt otthonban laknak, élelmezést, ruházatot, azonkívül ta-

nulási eredményük arányában havi 100–240 forintot kapnak és szorgalmas tanulással rövid 
egy esztendő alatt megbecsült, jól fizetett szakmunkás lesz belőlük.  

A fiatalok látják, hogy milyen nagyszerű lehetőségeket biztosít nekik a szakosított bányászis-

kola, s ezért máris sokan kérték felvételüket…  

Az egyéves szakosított bányásziskola novemberben kezdődik. 16–18 éves fiúk írásban, vagy 

személyesen kérhetik felvételüket a következő MTH intézetekben: 103. sz. intézet Sajószentpé-
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ter, 311. sz. intézet Tata, 321. sz. intézet Mór, 501. sz. intézet Komló, 500. sz. intézet Pécs, 
504. sz. intézet Nagymányok.”146

 

 

„Jobban érezzék nagy felelősségüket a tervért a sajószentpéteri bányák műszaki veze-

tői  

A Sajószentpéteri Szénbánya Vállalathoz tartozó üzemek igen sok szénnel tartoznak 
népgazdaságunknak, súlyosan lemaradtak a széntermelési terv teljesítésében. Egységes párt-

vezetőségünk megvizsgálta a vállalat október havi munkáját, hogy megállapítsa a lemaradás 
okát.  

Megállapította, hogy ezért elsősorban a vállalat műszaki vezetői a felelősek, mert tétlenül 
nézik a jelenlegi helyzetet, semmi intézkedést nem tesznek a termelés megjavítása érdekében. 

A vállalat műszaki vezetőinél szájtátiság, tehetetlenség mutatkozik. Egészen másutt keresik a 

késés okát, mint ahol az a valóságban van. Létszámhiányról beszélnek, létszámemelést kérnek, 
s azt állítják, hogy enélkül nem tudnak megbirkózni a termelési feladatokkal. – Ugyanakkor 

azonban megállapítható, hogy a vállalat üzemeiben a beteglétszám és a mulasztók száma túl-

ságosan magas. Ebben a hónapban már 374 igazolatlan mulasztás és 992 betegségből eredő 
műszakhiányzás történt. Kétségtelen, hogy a vállalat üzemeinél – az alacskai bánya kivételé-
vel, ahol szilárd a munkafegyelem – a sok hiányzás az oka annak, hogy lemaradtak az előírás 
mögött, sokszáz tonna szénnel kevesebbet bányásznak ebben a hónapban.  

A berentei szénbányában más súlyos mulasztás is történt.  

Október 15-ig még mindig nem állapították meg a szakmányt, az üzem emiatt le is maradt a 
tervteljesítésben. A szakszervezet azzal követte el a súlyos mulasztást, hogy közömbösen szem-

lélte a túlságosan megnövekedett beteglétszámot és az igazolatlan mulasztók felelőtlen maga-

tartását. Amikor Pogány Károlyt, az üzemi bizottság elnökét megkérdeztük, nem is tudott vá-
laszolni arra, hogy mennyi a betegek és a mulasztók száma a bányában. Nem szervezi az aktí-
vákat a betegek ellenőrzésére, igen keveset törődik a szocialista munkaverseny jó megszerve-

zésével. Nem tudja, hogy hány brigád áll versenyben. A verseny értékelése sem reális az 
üzemben. A dolgozók nem ismerik normájukat, így nem is tudják, mit vállaljanak, hogy az 
üzem mielőbb behozza lemaradását.  

Hasonló hibák merülnek fel a sajószentpéteri II-es aknában is. A verseny nyilvánosságát nem 
biztosítják. Nem értékelik napról-napra a teljesítéseket, így nem ösztönzik a bányászokat a 
többtermelésre. Ezért van az, hogy az üzem néhány példamutató csapatán kívül a többiek le-

maradtak a tervvel. Gardi Pál és Szőlősi István csapata 109, Behumszki István 107, Zara Já-
nos és Szloboda Károly csapata 100 százalékra teljesíti tervét, a többi csapat azonban 100 
százalékon alul teljesít. így Sólyom Lajos, Hankó István csak 94 százalékot ér el. U. László 
István és Kecskés András pedig mindössze 76 százalékra áll a terv teljesítésével. Az üzemben 
egyetlen műszaki vezető sincs, aki körletével legalább a 100 százalékot elérné. Plopp László 
és Kiss Károly frontaknászok 85 százalékot teljesítenek, a többi aknász azonban még ennél is 
kevesebbet.  

                                                 
146

 Észak-Magyarország, 1953. október (10. évfolyam, 230-256. szám)1953-10-18 / 245. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

95 

Ezek a tények azt bizonyítják, hogy a szakszervezet nem szervezi a versenyt. Nagy hiba ez, 
hiszen jól szervezett verseny segítségével ezek a bányászok sokkal jobb teljesítéseket is elér-

nének.  

Súlyos hibákat követ el Virág József, az akna versenyfelelőse is, aki csak kapásból értékeli a 
teljesítéseket, s a legtöbb esetben nincs kellőképpen tájékozódva a verseny állásáról. A bá-
nyászhét versenyének értékelését is gondatlanul végezte. így fordult elő, hogy Darmó István 
szállító munkás nem kapott jutalmat, ellenben Kiss Jánost megdicsérték, pénzjutalomban ré-
szesítették, holott Darmó István teljesítménye jóval nagyobb volt Kiss Jánosénál. Amikor Vi-

rág Józseftől kérték a verseny értékelését, kiderült, hogy a IV. és a VI. havi munkaértékelések 
nem is állnak rendelkezésére. Versenyfelelőseink többször csak a hasukra ütnek és meggondo-

latlanságból tetszés szerint dicsérnek meg dolgozókat.  

A berentei bánya 60.5 százalékos teljesítménye szintén azt mutatja, hogy még nem tettünk meg 
mindent a hibák felszámolására. Dolgozóink, műszaki vezetőink, pártszervezeteink, tömeg-

szervezeteink még nem kellőképpen küzdenek a párt- és kormányhatározatok végrehajtásáért. 
Reményi Viktor, a vállalat főmérnöke azt akarta velem elhitetni, hogy a vállalatnál az utóbbi 
időben emelkedik a fejteljesítmény. Ez arra mutat, hogy ő is nyugodtan szemléli a hibákat és 
azt képzeli, hogy ezek maguktól megszűnnek.  

Nem tudom, mit gondolnak a vállalat műszaki káderei, tiszta-e a lelkiismeretük dolgozó né-
pünk, pártunk előtt, amikor ilyen súlyos hibák miatt nem teljesítik az előirányzatot és még a 
pártbizottság javaslatára sem tesznek konkrét intézkedéseket. Belenyugosznak abba, hogy a 

szakmánymegadások csak a hónap végén történnek meg. Emiatt van a dolgozók részéről a sok 
zaklatás és hó végén a sok reklamálás. Különösen sok reklamáció fordul elő Berentén és a 
sajószentpéteri bányáknál, mert középkádereink megfeledkeznek egyes munkarészlegek és a 
heti munkák átvételéről, ölhetett kézzel várják, hogy mi fog történni.  

Pártunk és kormányunk a legnagyobb megbecsülésben részesíti azokat a műszaki vezetőket, 
akik helytállnak a szocializmus építésében és legjobb tudásuk hasznosításával bizonyítják be, 
hogy hűen szolgálják hazánkat és dolgozó népünket. – Ezért felhívjuk a sajószentpéteri válla-

lat műszaki dolgozóit, hogy ébredjenek fel tétlenségükből, adjanak meg minden segítséget a 
bányászoknak, hogy havi tervüket dekádról- dekádra teljesíteni tudják. Számolják fel az eddi-

gi lazaságot, vessék latba erejüket és tudásukat. Mielőbb arról adjanak számot, hogy vállala-

tuk teljesítette feladatát, letörlesztette széntartozását.  

FANDÁK KAROLY,  

az egyesített pártbizottság titkára”147
 

 

„Lendítsék fel a versenyt a Sajószentpéteri és Sajókazinci Szénbánya Vállalatoknál  

A Sajószentpéteri Szénbánya Vállalat 75,2, a Sajókazinci Szénbánya Vállalat 55.3 szá-
zalékra „teljesítette“ szerdai tervét. E két bányavállalatnak rendkívül gyenge az eredménye a 
már esedékessé vált havi terv végrehajtásában is, mindössze 68, illetve 61.7 százalék.  
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A nagyfokú lemaradás oka az, hogy e két bányavállalat üzemeiben nem folyik kellő politikai 
munka. A Borsodi Szénbányászati Tröszt élenjáró dolgozói elhatározták, hogy november 7, a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 36. évfordulójának méltó megünneplésére november 
1-től 7-ig „ünnepi hetet“ tartanak, ezekben a napokban úgy dolgoznak, hogy üzemük, vállala-

tuk, az egész tröszt nagymértékben törlessze adósságát, jelentősen előrehaladjon a negyedik 
negyedévi terv teljesítésében. Sok bányaüzemben lelkeshangú röpgyűléseken csatlakoztak a 
dolgozók a kezdeményezéshez. A sajószentpéteri és a sajókazinci vállalatoknál azonban a 
pártszervezetek titkárai nem tartották meg a röpgyűléseket, nem mozgósítják a dolgozókat, 
még csak buzdító szövegű feliratok sincsenek ezeknél az üzemeknél. Az ünnepi hétre való ké-
szülődés során sok bányában elhatározták, hogy már ezen a héten nagytermelési napokat 
tartanak. – E két vállalat üzemeinél a pártbizottságok, az üzemi bizottságok erre sem mozgó-
sították a bányászokat és nem beszéltek a műszaki dolgozókkal, hogy fokozott gonddal bizto-

sítsák a zavartalan termelés előfeltételeit.  

A két vállalat pártbizottságán, üzemi bizottságán az elvtársak szívesen beszélnek a munkában 
példát mutató csapatok, bányászok kiváló eredményeiről, az „Akikre büszkék vagyunk" táblán 
sok név olvasható. Ez helyes. Feltétlenül fontos, hogy népszerűsítsék a kiváló dolgozókat, ez-

zel is példájuk követésére serkentsék a gyengébben teljesítőket. Ugyanakkor viszont nagy hi-

ba, hogy a szégyentábla teljesen üresen áll. Vájjon erre a táblára nincs kinek nevét felírniok? 
Nyilvánvalóan van, erről mindennél világosabban beszelnek a tervteljesítés szomorú szám-

adatai.  

A pártbizottságok és a pártszervezetek irányításával, megélénkült és tartalmas agitációval a 
szakszervezeti funkcionáriusok, aktívák lendítsék fel a versenyt. Használják fel jobban a ver-

seny nyilvánosságának serkentő eszközét, vonják be a munkaversenybe a műszaki dolgozókat, 
hogy a két bányavállalat üzemei egyre emelkedő termeléssel járuljanak hozzá a Borsodi 

Szénbányászati Tröszt tervteljesítési százalékának rohamos emeléséhez.”148
 

 

 

 

 

 

A „122. számú” Kondói 
Bányaüzem, 

Béke-táró nyitása149
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„A munkafegyelem megszilárdításával a műszaki feltételek jobb biztosításával növel-

jék a széntermelést a borsodi tröszt üzemei 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt vállalatainak és üzemeinek műszaki dolgozói értekez-

letet tartottak Izsófalván, hogy feltárják az eddig előfordult hibákat, s megbeszéljék: mik azok 
a tennivalók, amelyek a tröszt bányász dolgozói előtt állnak az éves terv sikeres végrehajtása 
érdekében.  

Dr. Csillag József, a tröszt főmérnöke üdvözölte a megjelenteket, majd köszöntötte Loy Árpád 
alberttelepi sztahánovista Kossuth-díjas frontmestert, aki kiváló munkájának jutalmául el-

nyerte „A Szocialista Munka Hőse“kitüntetést. Ezután Szedő János elvtárs, a tröszt igazgató-
ja tartotta meg beszámolóját… 

A sajószentpéteri II. akna üzemvezetője, Jáni Gyula felszólalásában elmondta, hogy az üzem 
lemaradását hosszú időn keresztül gátolta a munkafegyelem lazulása, valamint az, hogy nem 

gondoskodtak megfelelően az új bányászokról, nem biztosították számukra a jó munkakörül-

ményekéi és szociális juttatásokat…”150
 

 

„Továbbra is az Ózdi Szénbányászati Tröszt vezet a párosversenyben  

Az október 29-i értékelés szerint továbbra is az Ózdi Szénbányászati Tröszt vezet a 
borsodi széntröszttel folyó párosversenyben. De még az ózdiaknak is fokozni kell a munka 
lendületét, mert teljesítményük elmarad az előírás mögött.  

A megye három legjobb szénbánya vállalata:  

1. Ormospuszta, amely esedékes havitervét ezen a napon is 102.4 százalékra teljesítette. 
(Igazgató Nagy Albert, főmérnök Varga Gusztáv, párttitkár Kiss O. József.)  

2. Somsály, amely október 29-én 105.3 százalékot ért el a havitervben. (Igazgató Oroszi Já-
nos, főmérnök Wolf József, párttitkár Kupcsok Béla.)  

3. Mucsony. (Igazgató Borosvics Ferenc, főmérnök Kótai István, párttitkár Juhász István.)  

A megye három leggyengébb szénbánya vállalata:  

1. Sajókazinc. (Igazgató Mihály József, főmérnök Czike Albert, párttitkár Nagy János.)  

2. Lyukó. (Igazgató Veszalovszki János, főmérnök Zsille Lajos, párttitkár Pachinger Lajos.)  

3. Sajószentpéter. (Igazgató Varga Balázs, főmérnök id. Reményi Viktor, párttitkár Pandárd 

(sic) Károly.)  

Bányászok! Műszaki és fizikai dolgozók! A mai nagytermelési napon használjatok ki minden 
percet, teljesítsétek műszakról-nűszakra terveiteket. November 7 tiszteletére adjatok több és 
jobb minőségű szenet hazánknak!”151
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„Kövessék Somsály, Diósgyőr és Ormosbánya dolgozóinak jó példáját megyénk bá-
nyászai  

A MEGYE HÁROM LEGJOBB BÁNYAVÁLLALATA: Somsály, Diósgyőr, Ormosbá-
nya.  

AZ UTOLSÖK: Sajókazinc, Sajószentpéter, Kurityán… 

 SAJÓKAZINC november 4-én napi tervét 64.2 százalékra teljesítette, havi tervében 63.5 szá-
zaléknál tart. (Igazgató: Muhay József, főmérnök: Czike Albert, párttitkár: Nagy János.)  

SAJÓSZENTPÉTER november 5-ig havi tervében 65.8 százalékot ért el. A lemaradást na-

gyobbrészt a rossz munkaszervezés okozta. A II. akna dolgozói szép példát mutatnak, miként 
kell leküzdeni a nehézségeket. Itt dolgozik Szloboda Károly vájár, aki november 4-i tervét, 
brigádjával 153 százalékra teljesítette. A jobb munkaszervezés, az élenjárók követése hozzá-
segíti a sajószentpéteri bányavállalatot, hogy lemaradását mielőbb behozza, s ne kelljen szé-
gyenkeznie az adósság miatt. (Igazgatót Varga Balázs, főmérnökeid. Reményi Viktor, párttit-
kár: Fandák Károly.)  

A KURITYÁNI bányavállalat dolgozói havi tervüket november 5-ig csak 70.1 százalékra telje-

sítették. A bányászok több szénért vívott harcát jelentősen gátolja a tervszerűtlen feltárás. 
(Igazgató: Lengyel András, főmérnök: Tarján Kálmán, párttitkár: Klárik Lajos.)  

November 7. nagy ünnepére fokozzák eredményüket Somsály, Diósgyőr és Ormosbánya élen-

járó dolgozói, mert elsőségük további példamutatásra kötelezi őket. Az utolsók: Sajókazinc, 
Sajószentpéter és Kurityán pedig a vezetők nagyobb támogatásával, lelkes lendületes munká-
val hozza be az elmaradást!”152

 

„Borsodi bányászok! Előre a több szénért   

Megyénk bányáinak versenye 

A MEGYE HÁROM LEGJOBB BÁNYAVÁLLALATA: Somsály, Diósgyőr, Ormosbá-
nya… 

A BORSODI BÁNYÁK VERSENYÉBEN A HÁROM LEGUTOLSÓ BANYA: Kurityán, Sajó-
szentpéter, Sajókazinc.  

A kurityáni bányavállalat dolgozói nem akarnak szégyenkezni az utolsó helyen. November 6-

án 109.4 százalékot értek el s havi tervükben már nem 60, hanem 77.9 százaléknál tartanak. 
(Igazgató Lengyel András, főmérnök Tarján Kálmán, párttitkár Klárik Lajos.)  
Javított Sajókazinc is. November 6-ig 72.2 százaléknál tartanak a havi tervben. (Igazgató 
Muhay József, főmérnök Czike Albert, párttitkár Nagy János.)  

Sajószentpéter sem akar az év végen szégyenkezni. Bizonyítja, hogy november 6-án 110.8 szá-
zalékra teljesítették napi tervüket s így havi tervükben 76.7 százaléknál tartanak. (Igazgató 
Varga Balázs, főmérnök id. Reményi Viktor, párttitkár Fandák Károly.)”153
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„Megyénk bányáinak versenye  

Bányaüzemeink között egyre fokozódik a verseny, a havi és a TV. negyedéves terv túl-

teljesítéséért… 

Lemaradt bányaüzemek:  

A SAJÓKAZINCI bányavállalat szerdán előző napi tervteljesítését; több mint 10 százalékkal 
emelte, havi tervével azonban még mindig csak 70.7 százalékra áll. (A vállalat igazgatója: 
Muhay József, főmérnöke: Czike Albert, párttitkára: Nagy János.)  

A SAJÓSZENTPÉTERI bányaüzem dolgozói az előző naphoz viszonyítva csaknem 15 száza-

lékkal több szenet termeltek, de még mindig mélyen 100 százalék alatt maradtak. Havi elői-

rányzatukkal 73.6 százalékra állnak. (A vállalat igazgatója: Varga Balázs, főmérnöke: id. 

Reményi Viktor, párttitkára: Fandák Károly.  

A SAJÓKAZAI bányavállalat továbbra is a leggyengébb a megye bányái között. Napi elői-

rányzatát 61.1, havi tervét pedig november 11-én 72.8 százalékkal zárta. (A vállalat igazgató 

h.: Kárpáti Lóránd főmérnök, párttitkára: Dócza Béla.)”154
 

 

„TÁRNÁK HARCOSAI!  

Újult erővel előre a negyedévi terv sikeréért!  

Megyénk bányáinak versenye 

A borsodi bányáknál visszaesés mutatkozik a havi és negyedévi terv teljesítésében. Az 
élenjáró bányaüzemek eredménye is romlott egykét százalékkal.  

SOMSÁLY az első. Míg november 12-ig 112 százalékot jelentettek a havi terv teljesítésében, 
november 13-án már csak 111 százalékot értek el. (Igazgató: Oroszi János, főmérnök: Wolf 
József, párttitkár: Kupcsok Béla.)  

DIÓSGYŐR a második a versenyben. November 12-ig havi tervükben 111.5 százaléknál tar-

tottak, november 13-án már csak 109.2 százaléknál. (Igazgató: Pocsik Gyula, főmérnök: He-

veri Jenő, párttitkár: Árvái István.)  

ORMOSBÁNYA a harmadik. Itt is kisebb a havi eredmény a megelőző naphoz képest: 102.7 
százaiéi? Ormosbányán az igazgató: Nagy Albert, főmérnök: Varga Gusztáv, párttitkár: Kisó 
József.  

A LEMARADT BÁNYAÜZEMEK:  

SAJÓKAZINC havi tervével november 13-ig 70.1 százaléknál tart. Itt is fokozódik a lemara-

dás, mert november 12-ig 70,6 százalékot jelentettek. (Igazgató: Muhav József, főmérnök: 
Czike Albert, párttitkár: Nagy János.)  

SA.JÓKAZA 72.8 százalék helyett pénteken már csak 71 százalékot ért el. (Igazgató h.: Kár-

páti Lóránd főmérnök, párttitkár: Dócza Béla.)  
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SAJÓSZENTPÉTEREN sem különb a helyzet. November 13-ig 73.2 százaléknál tartanak a 

havi tervben. (Igazgató: Varga Balázs, főmérnök: id. Reményi Viktor, párttitkár Fandák Ká-
roly.)  

A november 12-én elért eredmények arra figyelmeztetik bányavállalataink vezetőit, hogy több 
gondot fordítsanak a feltárási tervek teljesítésére, a gépek, a szállítóberendezések karbantar-

tására, mert ez elengedhetetlen feltétele a negyedévi terv teljesítésének, a jövő év előkészíté-
sének. Bányászaink indítsanak fokozottabb harcot az 1953. év győzelméért!”155

 

 

„TÖBB SZENET A HAZÁNAK! 

Megyénk bányáinak versenye 

November 14-én és 15-én fokozódott a vetélkedés a borsodi bányákban. Az élenjáró 
bányavállalatok nemes párosversenyben küzdenek az évi terv mielőbbi befejezéséért, a kor-

mányprogram megvalósításáért.  

Az élenjáró bányavállalatok versenyében továbbra is Somsály vezet. November 14-én. szom-

baton a havi terv esedékes részének 110 százalékos teljesítését jelentették. (Igazgató: Oroszi 
János, főmérnök: Wolf József, párttitkár: Kupcsok Béla)  

Diósgyőr erősen Somsály nyomában halad. Vasárnapig a havi tervet 109.4 százalékra teljesí-
tettek. Mindössze néhány tizeddel vannak elmaradva Somsálytól. Rajta hát, ki lesz az első a 
negyedév végén! (Igazgató: Pocsik Gyula, főmérnök: Hevéri Jenő, párttitkár: Árvái István.) 
Ormospuszta is sokat javított péntektől. Míg szombaton a havi tervben 101.7 százaléknál tar-

tott, most november 16-ig 104 százalékra fokozta. (Igazgató: Nagy Albert, főmérnök: Varga 
Gusztáv, párttitkár: Kisó József.)  

A lemaradt bányavállalatok: Sajókaza, Sajókazinc és Sajószentpéter.  

Sajókaza november 16-ig havi tervével 73.6 százaléknál tart. (Igazgató: Muhay József, fő-
mérnök: Czike Albert, párttitkár: Nagy János.)  

Sajókazinc sem éri el a 100 százalékot. November 16-ig 72.8 százalékra teljesítette havi ter-

vét. (Igazgató h.: Kárpáti Lóránd főmérnök, párttitkár: Dócza Béla.)  

Sajószentpéter pedig 74.3 százaléknál tart. (Igazgató: Varga Balázs, főmérnök: id. Reményi 
Viktor, párttitkár: Fandák Károly.)”156

 

 

„A baráti román nép segítségével még az idén több mint ezer új bányász számára épí-
tenek legényszállókat a borsodi széntröszt üzemeinél  

Sok gondot okoz a borsodi széntröszt és a szénbányavállalatok vezetőinek az új bányá-
szok elhelyezése. Jelenleg is két újabb legényszálló építése folyik, az egyik Kurityánban, a 

másik Ormosbányán. Rendkívül meggyorsítja a legényszállók építését a baráti román nép 
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segítsége, ahonnan előregyártott kész fabarakokat kapnak a borsodi széntröszt üzemei. Az 
idén két kisebb és öt nagyobb barakot ékítenek fel, amelyekben több mint ezer új bányász nyer 
elhelyezést. A fabarakokat üveggyapottal szigetelik úgy, hogy a szobákat a téli nagy hidegben 
is egyenletes melegen lehet tartani. Legelőször a kondói és a berentei bányaüzemeknél állíta-

nak fel szállót. Ennek kisebb, egyenként 60 – 60 személyes előregyártott oldalfal elemei szer-

dán három vasúti kocsiban megérkeztek Sajószentpéterre. Mindkét bányaüzemben a beton-

alapok elkészítése után, kb. két hét alatt felállítják és rendeltetésének át is adják az újfajta 
bányász legényszállókat. A többi öt nagy, egyénkínt 180–180 dolgozót befogadó és 10–10 

szobából álló szállót is még az idén felállítják és vízvezetékkel együtt üzembe helyezik.”157
 

 

„VILLÁM SAJÓSZENTPÉTERRE 

A sajószentpéteri bányavállalat 75.8 százalékos havi teljesítésével az utolsók között 
van. Az elmaradást az egyéb rossz műszaki hiányosságok miatt az is gátolja, hogy a 

sajószentpéteri bányászok kevésbé látják, hogy a vezetők legfőbb kötelességüknek eleget ten-

nének. A róluk való gondoskodás nem kielégítő. Ez jelentősen kihat, a munkára. Több fonto-

sabb szociális létesítmény megvalósulása késlekedik. Vezessenek új módon a Sajószentpéteri 

vezetők: Támaszkodjanak a dolgozókra, orvosolják panaszukat, s okuljanak a bírálatból. Ez 

segít az elmaradást behozni.”158
 

 

„Több szeretetet várnak a kondói új bányászok  

Még mindig mostohán bánnak az új bányászokkal. Rossz munkahelyre osztják be őket. 
Van, aki már hosszú ideje csak a szállításnál dolgozik. Jogosan mondják: mi azért jöttünk a 
bányába dolgozni, hogy vájárok legyünk, s több szénnel segítsük a jólét programjának megva-

lósítását.159
  

Kéri Béla új bányász, aki ezelőtt szintén hosszú ideig a szállításnál dolgozott, s amióta a szén-

falak előtt harcol, kiváló eredményeket ér el.  

Több szeretet várnak a kondói új bányászok, s azt kérik, hogy osszák be őket kiváló szakmun-

kások mellé, hogy tanulhassanak.”160
  

„Megyénk bányáinak versenye  

November 26-Ig megyénk bányáinak versenyében a sorrend a következőképpen alakult 
a havi terv teljesítésében:  

ELSŐK:  

1. Somsály   109.2 százalék  
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2. Diósgyőr   107.8  „ 

3. Királd   102.7  „ 

UTOLSÓK:  

Sajókaza   76.7 százalék  

Sajószentpéter  75.5  „ 

Sajókazinc   73.1 „”161
 

 

„Fokozottabb gondoskodást a sajószentpéteri bányászokról  

Sajószentpéter a borsodi bányák versenyében az utolsók között kullog. Ennek egyik 
oka, hogy az üzemben nem gondoskodnak kellően a dolgozókról. 50, arra érdemes bányász 
például még a mai napig sem kapott hűségruhát. Az üzemi étkezdében gyenge az élelmezés, 
büdös a kolbász. 

A sajószentpéteri bányászok a legutóbb meleg csizmát és bélelt kabátot kértek, de ezt sem 
kapták meg. íme, ezek azok a hibák, melyek jelentősen hátráltatják a tervteljesítést. A vezetők 
gondoskodjanak a hibák megszüntetéséről, hogy újabb lendületet nyerjen a sajószentpéteri 
bányászok versenye.”162

 

 

 „ A bányászok versenyében… 

szégyenletesen lemaradt Rudolftelep, Sajószentpéter és Sajókazinc. 

A borsodi bányák versenyében az utolsó három vállalat Rudolftelep. Sajókazinc és Sajószent-

péter. Közel 18.373 tonna szénnel adtak kevesebbet a borsodi bányák. Ennek oka, hogy az 
utóbbi időben, nagymértékben meglazult a munkafegyelem. Ennyi szénnel kevesebb jutott az 
iskoláknak, a kórházaknak, a családi otthonoknak.  

Rudolftelep mindössze 80.4 százalékra teljesítette decemberi esedékes tervét.  

Sajókazinc sem büszkélkedhet 80.8 százalékos havi teljesítéssel.  

Sajószentpéter december 14-ig 85.1 százalékra teljesítette havi tervét.  

Az élenjárók példáját követve, válaszoljanak Sajószentpéter, Sajókazinc és Rudolftelep bányá-
szai, de különöskép a Borsodi Szénbányászati Tröszt elmaradt vállalatai a kormány messze-

menő gondoskodására, a sok-sok könnyítést hozó új bérezésre.”163
 

 

„Száz bányászcsalád költözött be eddig saját családi házába a Borsodi Széntröszt 
üzemeinél  
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Borsod megyében ebben az esztendőben indult meg nagyobb méretekben a bányász 
családiházak építése. Eddig már 100 bányász költözött be saját családi házába csak a Borsodi 
Szénbányászati Tröszt vállalatainál… 

Új bányászlakások épültek Sajókazán, Ormosbányán és Alberttelepen. Sajószentpéteren egy 
kisebb falut kitevő új telep épült. A lakások egyrésze ikerház, más része teljesen egyedülálló 
családi ház. Valamennyi lakás két szobás, fürdőszobás és modern konyhával, éléskamrával 
van felszerelve. A lakások körül 400–600 négyszögöles kertek vannak, amelyekben nemcsak 
virág, hanem a család évi zöldségszükséglete is megterem.  

A bányász családi házak építése a tröszt bányaüzemeinél tovább folyik. Jelenleg 252 családi 
ház építése van munkában. Nagy részüket még a következő év első felében átadják a bányász-

családoknak. Jövőre, a tervek szerint, újabb 315 kétszobás családi ház épül a bányatelepe-

ken.”164
 

 

„DISZ élet 

Jó munkával, több szénnel ünnepeljék a borsodi bányászfiatalok a 200 éves magyar 

szénbányászatot 

200 esztendeje annak, hogy természeti kincseikben gazdag, szép hazánkban, – Sopron 

hegyes-völgye» határában – Rieder József szögkovácsmester szémre bukkant. A felfedezésnek 
különösen a gőzhaiózás és a vasát: forgalom megindulásakor lett nagy jelentőcége. Egymásu-

tán fedezték ekkor fel a gazdag széntelepeket, nyitottak meg újabb és újabb szénbányákat. 
Megyénkben 1786- ban Sajókazán, majd később Diósgyőrben is találtak szenet, Borsodban 
azonban csak az első világháború utáni években került sor a bányák sorozatos feltárására… 

Bányáinkban ma már nem gyötrelem a munka!  

Szovjet és hazai gépek százai könnyítik a termelést. A bányászok munkáját megyénkben több 
kilométer hosszúságot kitevő szállító gumiszalag segíti. Az F 4-es típusú réselő és rakodógé-
pek, a Donbasz bányakombájnok nyomán dől a szén. Vájártanuló intézeteinkben kiváló szak-

embereket nevelnek. Ezeknek a fiataloknak nem probléma az elhelyezkedés. Pártunk, álla-

munk csak azt, kívánja fölük, hogy a szocializmus építéséből bányászbecsülettel vegyék ki 
részüket.  

Népi államunk, pártunk minden eredével azon van, hogy megkönnyítse a bányászok munkáját. 
Azt akarja, hogy minden bányaüzemünk olyan földalatti gyárrá váljék, mint a felsőnyárádi 
bányaüzem, ahol már majdnem minden munkafolyamat gépesített.  

Államunk a júniusi párthatározat és az új kormányprogram óta még fokozottabban gondosko-

dik a bányászok jólétéről.  

Ezt bizonyítja a hűségjutalom felemelése, az új bérezés bevezetése, a bányász- lakások építése 
Királdon és más bányatelepeken, az új rendelő, Alberttelepen és Kondón, a 96 szemelyes 

felsőnyárádi és ormosbányai legényszálló, az új fürdők Sajószentpéteren, Bánfalván, Rudolf- 
telepen, Kurityánban és Sajókazán. Ezt bizonyítja az a többmillió forint is, amit államunk bá-
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nyáink fejlesztésére fordít. Ma bányászaink hazánk legmegbecsültebb munkásai, akiket né-
pünk, pártunk szerető gondoskodással vesz körül… 

Borsodi bányászfiatalok!  

DISZ-brigádok tagjai, ifjú vájárok, gépkezelők, csillések, szállítók! Akkor ünneplitek meg iga-

zán bányászmódra a magyar bányászat 200 éves évfordulóját, ha lelkes felajánlásaitokkal s 
azok maradéktalan teljesítésével valamennyien csatlakoztok az emlékműszak-mozgalomhoz.  

Gondoljatok arra, hogy minden csille szén, amivel hozzájárultok ötéves tervünk negyedik évi 
tervének teljesítéséhez, vagy amit terven felül teljesítetek, mind-mind a kormányprogram vég-

rehajtását biztosítja. Segítség a több ruha, cipő, élelmiszer, gép és áram előállításához. Lehe-

tővé teszi, hogy testvéreitek az ország, a megye dolgozóinak gyermekei jól fűtött, meleg tan-

termekben tanulhassanak. A több és több szén termelésével elősegítitek, hogy családotok és 
hazánk minden dolgozója, a fáradságos munka után kellemes, meleg otthonban pihenhesse ki 
fáradalmait.  

Hogy megértitek a több szén fontosságát, bizonyítják azok a szép felajánlások és eredmények, 
amelyet eddig is elértetek. A ti jó munkátokat is dicséri, hogy megyénk több bányaüzeme 
büszkén Jelenthette pántunknak az éves terv határidő előtti befejezését. 

Kiváló eredményeket értek el a felsőnyárádi DISZ-front tagjai is, köztük elsősorhan Tari Je-

nő, aki 179 százalékra, Kun László, aki 169 százalékra, K. Varga Lajos, aki 155 százalékra. 
Cs. Nagy Ferenc, aki 146.8 százalékra, Homorog István, aki 141.7 százalékra teljesítette de-

cember 10-i dekádtervét. Icsó Pál brigádja 130 százalékra. Meskó József brigádja 111.7 szá-
zalékra. Kovács Márton barossaknai brigádja 165 százalékra teljesítette tervét.  

Vannak azonban hátul kullogok is. Szégyenletesen lemaradt a rudolftelepi, a sajószentpéteri 

és a sajókazinci bánya.  

Ezekben a bányákban a fiatalok nem segítik elő kemény munkával, hogy üzemeik elérjék és 
túlszárnyalják a 100 százalékot. Nem mutatják meg, hogyan kell DISZ-ista módjára harcolni 
azért, hogy nemzetgazdaságunk megfelelően kapjon szenet. Pedig dolgozó népünk sokat vár 

az ifjúságtól, a bányász ifjúság alkotó lendületétől… 

Biztosítsátok a feltételeket, hogy minél többen résztvegyenek a ,,200 éves magyar szénbányá-
szat“ emlékműszakban, ugyanakkor biztosítsátok azt is,, hogy a jövő tervévet zökkenőmente-

sen kezdhessük bányáinkban, megfelelően felkészüljünk az 1954-es évre.  

Rajta borsodi bányászfiatalok! Most benneteket figyel megyénk ifjúsága! Vegyétek ki részete-

ket a nemes versenyből, sorakozzatok fel a legjobbak közé. Ünnepeljétek meg méltóan, becsü-
letes jó munkával a 200 éves magyar bányászatot. Tettekkel bizonyítsátok be. hogy a jólét 
programjának megvalósításáért, szocializmust építő szép hazánkért, népünk életszínvonalá-
nak szakadatlan emeléséért készek vagytok harcolni. Harcoljatok a több szénért! Munkátokat 
segítse a tőkések elleni harcban elesett hős bányászok emlékei, pártunk, népünk szerető gon-

doskodás.  

Borsodmegyei DISZ bizottság 

 agit. prop. osztálya  
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Majoros Balázsné”165
 

 

Ahogy a szovjet utódlási harcokban a Rákosi Mátyással leginkább ellenséges Lavrentyij Beri-

ját letartóztatták, majd 1953 decemberében kivégezték, úgy kezdte Rákosi újra magához ra-

gadni a hatalmat, és visszafordítani a Moszkva által elrendelt enyhülést és a koncepciós perek 
áldozatainak rehabilitálását, sőt további elnyomó intézkedésekre és perekre is sor került. Tet-

te mindezt úgy, hogy például elérte, hogy a törvénytipró perek kivizsgálására összeállított 
bizottság elnöke legyen. 166

 

 

1954. 

 

„A borsodi bányák versenye 

Az elmúlt napokban nem sok javulást észlelhettünk bányáink versenyében. A Borsodi 

Szénbányászati Tröszt havi eredménye 88 százalék és az ózdi tröszt is visszaesett 95.9 száza-

lékra.  

A borsodi tröszt vállalatai közül január 6-án Diósgyőr, Lyukó és Rudolftelep jelentett százszá-
zalékos tervteljesítést. Náluk már van javulás, s most arra van szükség, hogy ezt állandósítsák 
és fokozzák.  

Az ózdi tröszt vállalatai között csak Farkaslyuk teljesítette nap tervét.  

Jelenleg a megye legjobb bányavállalata: Királd 101.1 százalékos havi eredménnyel és Far-

kaslyuk 101.8 százalékkal.  

Az utolsó helyen áll a versenyben Ormosbánya, amelynek havi teljesítménye csütörtökig 81.1 
százalék és Sajószentpéter 79 százalékkal. Sajókaza és Mucsony is gyengén kezdte a hónapot.  

Borsodi bányászok! A kormány- program megvalósításában úgy haladunk előre, ahogy terve-

inket teljesítjük. Jogos igényeink csak úgy nyerhetnek kielégítést, amiként állampolgári köte-

lezettségeinket teljesítjük. Rajta hát, előre I. negyedévi tervünk teljesítéséért!”167
 

 

 „Több mint egymillió forint a borsodi bányatelepek ivóvízellátásának megjavítására 

 Régi panaszuk volt a borsodi bányatelepek lakóinak a rossz ivóvízellátás. A kormány-

program szellemében 1954-ben új kutakat fúrnak az alacskai, a sajószentpéteri, bánfalvai, 
valamint a szuhakállói bányaüzemeknél. 

Hat bányásztelepen új kutak felállításával bővítik a vízvezeték hálózatot. Többek között Beren-

tén, Edelényben, Kurityánban.  
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A bányatelepek ivóvízellátásának javítására felhasznált összeg meghaladja az egymillió forin-

tot.”168
 

 

„Bogár a levesben  

Komoly dologról van szó, amikor a bányász tollat ragad s levelet ír. A napokban bá-
nyászlevél érkezett Sajószentpéterről sok-sok aláírással.  

Az Északmagyarországi Üzemélelmezési Vállalat 22-es konyháját bírálta. A koszt – mint írta 
– csapnivalóan rossz. Kivizsgáltuk a panaszt.  

Farkas István sajószentpéteri toborzott bányász tájékoztatott elsőnek. Két-három hónapja – 

mondotta – semmi sem jó itt. Aztán sorolta a hibákat, amelyeket jelentettek a nagymiskolci 
pártbizottságnak is. Az elvtársak kivizsgálták a dolgot. Három-négy napig rendben volt min-

den. De amikor a vizsgálat elmúlt, újra a régi nóta következett.  

A levélírókkal való beszélgetés során kitudódott:  

1. A konyhán még ma sem ismerik azt a rendeletét, amely előírja, hogy a bányászok húsellátá-
sát 32 százalékkal fel kell emelni. Reggelente az előírt 6 dg zsír nem több 3 dekánál. A 10 de-

ka felvágottat csak úgy szemre mérik ki, – de igen rossz szemmel, mert az sem több 4–5 deká-
nál.  

Az étkezés egy napra 8 forint 40 fillérbe kerül. De három hónapja egy forintot sem ér. Erő 
nincs benne, ami meg is látszik a munkán. Az emberek kedvtelenek, néha ironikusan megjegy-

zik „ne ebédelj pajtás, mert még éhesebb leszel“.  

Varga Balázs a sajószentpéteri bánya igazgatójának megállapítására pedig lúdbőrös lett a 

hátunk. Míg nem ciánoztak – mondotta –, naponta kihorgásztak egy-két bogarat a levesből.  

Talán elég is ennyi a sajószentpéteri üzemi étkezdéről. Különösebb hozzáfűzésre nincs is 

szükség: igazuk volt a levél/ íróknak, jogosan sérelmezték az áldatlan állapotot. S most joggal 

várják panaszaik orvoslását. Reméljük nem hiába.  

D. F.”169
 

 

„A megye leggyengébben teljesítő bányája: Ormosbánya, Sajószentpéter, Sajókaza  

Ormosbánya rosszul kezdte az új évet; sok a karambol, a gumiszalag szakadás, s a 
munkafegyelem is gyenge lábon áll. A munkaidő kihasználása elégtelen a hiányos műszaki 
feltételek miatt, de a szakszervezet is megfeledkezett arról az időről, amikor a bányászok me-

leg- csákányváltással vették át a munkát. így aztán jelenleg Ormosbánya a havi tervvel 84.7 
százalékra áll.  

Az utolsók között kullog Sajókaza és Sajószentpéter is.”170
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„A MUNKAFEGYELEM FRONTJÁRÓL  

Tapasztalatok a sajószentpéteri bányából  

A szénbányászatnak ezévben 1.5 millió tonnával kell több szenet termelnie, mint 1953-

ban. Ennek érdekében a terv előírja, hogy a szénbányákban fokozni kell a karbantartást és az 
üzembiztonságot. Ezzel párhuzamosan mind fokozottabb figyelmet kell fordítani a munkafe-

gyelem megszilárdítására, a 480 perc kihasználására.  

Nézzük meg, hogyan alakult a fegyelem a sajószentpéteri bányában az év első napjaiban? 
Több elvtárstól érdeklődtünk, mi újság a fegyelem terén. Az egyik helyütt azt a választ kaptuk: 
sok a fegyelmezetlenség, kimaradás, a másik részről azt, javult a fegyelem.  

Mi az igazság?  

Az igazolatlan mulasztók száma terén nincs semmi ok a büszkélkedésre. A 
fegyelmezetlenkedők javarésze az új bányászok közül kerül ki.  

A műszaknaplóban rengeteg a ,,h“ betűcske a nevek mellett. A második aknán akadt olyan 
műszak, ahol 50 ember is hiányzott. A berentei üzemben sem volt különb a helyzet. Ha hozzá-
vetőleges számadást készítünk, kiderül, hogyha 100 ember hiányzik s egy csak hat csillét ra-

kott volna meg egy műszak alatt, akkor közel 50 vagonnal emelkedett volna a napi termelés.  

Visszatekintés a múltra  

A bánya pártszervezete, népnevelői nem tétlenkednek, hogy a munkafegyelmet megszi-

lárdítsák. A tények alapján mégis azt kell megállapítani, hogy fokozottabb felvilágosító mun-

kára van szükség.  

Ma már keveset beszélnek a múltról, kevés szó esik arról, hogy az ínség egykori, katonáit, a 
múltban az éhség, a nyomor, a munkanélküliség kényszerítette fegyelemre. A bányabárók 
egyetlen kézlegyintésére százak és ezrek váltak munkanélkülivé. Kis szabálysértésért műsza-

kokat vontak le, s bizony akkor kétszer- háromszor is meggondolták a bányászok, vétsenek-e a 

szabályok ellen.  

A borsodi bányákban a munka- nélküliségtől való félelem az éhség, belekényszerítette a mun-

kásokat a kapitalisták „fegyelmébe”.  

A szocialista fegyelem gyökeresen különbözik ettől: ez elsősorban a munkás öntudatán alapul. 
Ezért volt helytelen az elmúlt éveknek az a gyakorlata, hogy sokhelyütt a fegyelmezés egyedüli 
eszközének a nyakra - főre gépiesen osztogatott pénzbírságot tekintették, s közben nem végez-

tek komoly, politikai nevelő munkát.  

A bányászkollektíva nevelőereje  

Az alacskai üzemben ma már alig akad igazolatlan hiányzó. A betegek száma is ele-

nyészően kevés. Ennek „titka“ hogy nemcsak a népnevelők, hanem az üzem vezetői – élükön 
Urbán László mérnökkel – szigorúan felelősségre vonják a hiányzókat, s a kollektíva közösen 
lép fel a fegyelemsértőkkel szemben.  

Természetesen a sajószentpéteri bányavállalatnál még ma is akadnak olyan notórius lógósok, 
akik azt hiszik: a pénzbírság eltörlését azért találták ki, hogy ők kényük-kedvük szerint kima-
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radozhassanak. Ezekkel szemben mind keményebben kell fellépni. Helyes módszer a rendbon-

tókat olyan munkahelyre helyezni, ahol kevesebbet keresnek. Az ilyen módszerek és a fegyel-

mezés más formái (a különböző kedvezmények elvonása, s végső esetben az elbocsátás) al-

kalmasak arra, hogy rendre tanítsák azokat, akiken a szép szó nem fog. Jól teszik az akna 
vezetői, ha megfenyítik a notóriusokat, s különösképp azokat, akik megengedhetetlen módon 
megfenyegetik feletteseiket.  

Nem helyes azonban egyetlen módszert „mindenhatónak” kikiáltani. Az eredményes nevelő-
munkához változatos eszközök szükségesek. Például a sajószentpéteri II. akna párttitkára Bó-
dis elvtárs mindennap végigjárja a munkahelyeket, rendszeresen foglalkozik az új bányászok-

kal. S ez helyes. De az eredményes nevelőmunkához változatos eszközök szükségesek. Fel kell 
használni erre a célra a szemléltető agitációt. Ilyen táblákat állítsanak: „Mennyit veszítesz, 
ha kimaradsz a munkából?“ A népnevelők számítsák azt ki. Tanítsák meg a kimaradókat, 
hogy a második kimaradás után elvesztik jogukat az ingyenes bányászruhához. Nem kapják 
meg a hűségpénzt. Keresetük is csökken. Levonnak a fizetett szabadságból. Mindezeken felül 
még elveszítik szénjárandóságukat is.  

Ne tekintsék a népnevelők még a legnotóriusabb kimaradót sem „elveszett embernek. Minden 

dolgozóért küzdeni kell, éppen ezért a sajószentpéteri bányában – élen a kommunistákkal – 

egyesítsék az erőfeszítéseket, hogy becsületes, fegyelmezett bányászokká neveljék a ma még 
hanyag és hiányzó dolgozókat.  

Aki jobban dolgozik, többet keres, jobban él  

Ez az egyszerű igazság népnevelőink egyik legfontosabb érve. Hiba azonban, hogy a 
sajószentpéteri bányában, de a borsodi bányák jelentős részében a fegyelem érdekében folyta-

tott agitációban a termelésnek és az életszínvonalnak csupán ezt az egy összefüggését világít-
ják meg. A mélyebb összefüggésekről többnyire már nem beszélnek. Arról, hogy a többterme-

lés az alapja az árubőségnek, a nagyobbmérvű fogyasztásnak, tehát az egész nép jólétének. A 
kormány intézkedései megteremtik a feltételét az életszínvonal állandó emelésének. De, hogy 
ezek a lehetőségek valósággá váljanak, ahhoz a „felülről“ jött intézkedéseket a tömegeknek 
„alulról“ fokozott aktivitással, fegyelmezett munkával kelt támogatatok. Minél jobban felis-

merik ezt bányászaink, annál szilárdabb lesz a munkafegyelem.  

Ne feledjük cl a melegcsákány váltás, a munkaidő minden percének becsületes kihasználása, 
sok-sok csille szenet jelent. Több szenet a hazának. Több meleget a családi otthonokba Életet 
és fényt.  

Foglalkozzanak egyénileg az emberekkel Sajószentpéteren. Neveljék őket türelemmel, meleg 

szívvel. Nehéz, de annál hálásabb feladat ez Nem kevesebbről van itt szó, mint arról, hogy az 
elmaradt emberből öntudatos, szocialista munkást formáljunk. Nincs ennél nemesebb hivatás.  

A bányászfegyelem kialakításával harcoljanak Sajószentpéter dolgozói a pártkongresszus 
tiszteletére tett felajánlások teljesítéséért. A kongresszusi zászlónak megyénkben kel] marad-

nia. 1951. dicsősége, valamennyi borsodi bányászt erre kötelez. Feleljenek a sajószentpéteri 
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bányászok a kormány gondoskodására jó munkával, az I. negyedévi terv túlteljesítésével, több 
szénnel.”171

 

 

„Csak így tovább Sajószentpéter, Sajókazinc dolgozói!  

Üdvözöljük Sajószentpéter és Sajókazinc bányászait február 6-án elért szép teljesítmé-
nyükért. Ezen a napon Sajószentpéter 105 %, Sajókazinc pedig 100.2 százalékra teljesítette a 
napi tervet.”172

 

 

„Példát mutatnak a sajószentpéteri bányászok  

A sajószentpéteri bányászok igen kemény küzdelmet vívnak, hogy a kemény időjárás 
nehézségeit legyűrve, becsülettel teljesítsék a tervet. A hófúvások miatt hosszabb-rövidebb 
időre járhatatlanná váltak a bányákhoz vezető utak. Igen sok sajószentpéteri bányász gyalog 
indult útnak a farkasordító hidegben, hogy időben ott legyen őrhelyén a szénfal mellett.  

Most, hogy javult az időjárás, a sajószentpéteri bányászok is napról - napra többet küldenek a 
felszínre az életet, fényt, meleget adó szénből. Az áldozatkészség, a kitartás és a leleményes-

ség meghozta gyümölcsét. Sajószentpéteren odaadó munka folyik és egyre több fekete gyé-
mánt kerül a felszínre. A vállalathoz tartozó alacskai üzem február 7-én 162.2 százalékos 
nagyszerű győzelmet jelentett. Havi tervük esedékes részét 100.6 százalékra teljesítették.”173

 

 

„Sajószentpéter kitűnő eredménye  

A sajószentpéteri bányászok február 10-én, szerdán napi tervüket 106.2 százalékra tel-

jesítették. Jelenleg 1.1 százalék hiányzik a havi tervből. A lelkes munka bizonyára meghozza 
gyümölcsét és néhány map múlva már a havi terv túlszárnyalását fogják jelenteni.”174

 

 

„Pártélet 

A vezetőség választás tapasztalataiból 

Szerte a megyében sikeresen folynak' a vezetőségválasztások. A legtöbb alapszervezet-

ben a tagság, lelkesedéssel, körültekintéssel választja meg új vezetőit, akiktől nagyon sokat 
vár… 

A sajószentpéteri bányaüzem III. aknájának alapszervezeténél a vezetőség közösen készítette 
el a beszámolót, melyben értékelték, hogy mit tett a pártszervezet a tervek teljesítéséért.  

Már a taggyűlésre való készülődés is lendületet, szárnyat adott a termelésnek. A pártonkívüli 
dolgozók egyre jobban követik a párttagok példamutatását. Ez a napi tervek; teljesítésében 
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mutatkozik meg. Február elsején alig 60 százalékra teljesítették a napi tervet, de hatodikán 
már 100.3 százalékot értek el.  

Február 7-én, a taggyűlés napján az üzem dolgozói 167.2 százalékra fokozták teljesítményü-
ket.  

Ebben nagy szerepük volt a kommunista munkásoknak. A vezetőségválasztó taggyűlésen lel-

kesen beszélték meg a munka további javítását. Megfogadták, hogy a kongresszus tiszteletére 
tett felajánlásukat túlteljesítik. Hajdú János sztahánovista vájár ígéretet tett, hogy a kongresz-

szusi héten három és fél csille szénnel többet termel, s erre hívta fel a többieket is. Felhívásá-
hoz az egész tagság örömmel csatlakozott, sőt másfél csillével többet vállaltak... 

A kondói bányaüzem alapszervezeti vezetőségének beszámolója hiányos volt, a tagság helyes 
bírálata azonban kiegészítette. Farkas László vájár hangoztatta felszólalásában, hogy az ed-

digi hibákért nemcsak a vezetőség, hanem a tagság is felelős.  

Önbírálattal megállapította, hogy ő maga is többször elhallgatta a hibákat. Bírálta a régi 

vezetőséget, hogy nem nyújtott segítséget a pártcsoportbizalmiaknak. nem bízta meg feladattal 

a párttagokat. A vezetőség tágjai keveset méritek le a hányába, s így a pártszervezet irányítá-
sa csak papíron'valósult meg. Javasolta az új vezetőségnek, hogy egyhónapos munkatervet 
készítsen, s minden párttagot bízzon meg pártmunkával. Olyan légkört kell kialakítani, hogy 

az üzem dolgozói között szégyen legyen a hiányzás és a lógás. Az új vezetőség törődjék jobban 
a pártszervezet megerősítésével, foglalkozzék többet a munkában kitűnt dolgozókkal, hogy 
azok is közelebb kerüljenek a párthoz. Fokozza az új vezetőség a termelés pártellenőrzését, 
nyújtson segítséget a szakszervezet munkájához a dolgozókról való gondoskodás megjavítá-
sában, s a versenymozgalom kiszélesítésében…”175

 

 

„A PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE 

TÖBB SZENET!  

A megye legjobb bányavállalatai Farkaslyuk, Királd, Somsály 

A borsodi bányák versenyében Farkaslyuk, Királd és Somsály vezet. Mindhárom az 
ózdi Szénbányászati Tröszthöz tartozik. Farkaslyuk február 12-ig havi tervét 103.9 százalékra 
teljesítette, Királd 103.7 százalékot jelentett, Somsály 102.2 százaléknál tart. Az ózdi tröszt 
február 12-én napi tervét 105 százalékra teljesítette, havi tervének esedékes részét pedig 
100.5 százalékra. 

Sajószentpéter vezet a borsodi tröszt vállalatainak versenyében 

A sajószentpéteri bányászok nagyszerűen belelendültek a munkába. Február 12-én a 
napi tervet 102.8 százalékra teljesítették, a havi terv teljesítésétől alig egytized százalék vá-
lasztja el őket. A Borsodi Szénbányászati Tröszt legjobb bányavállalata ma Sajószentpéter.  
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Február 12-én Diósgyőr 107, százalékot ért el, Pereces 101.7 százalékot, Ormosbánya 101.2 
százalékot és Kurityán 103.3 százalékot.”176

 

 

„A sajószentpéteri 103. sz. iparitanuló iskola fiataljainak felajánlásai  

A sajószentpéteri 103. sz. ipari tanuló iskola fejtővájár növendékei 250 tonna szenet 
ajánlottak fel a III. pártkongresszus tiszteletére. Ebből 130 tonnát már február 13-ára kibá-
nyásztak. Az ifjú vájárok igen nagy lendülettel dolgoztak eddig is, mert a múlt év decemberé-
ben és ez év januárjában 151 százalékot értek el. Legjobb volt köztük Kun István brigádja 187 
százalékos teljesítéssel.  

ÚJHÁZI JÁNOS  

vájár,  

Sajószentpéter–Bányatelep”177
 

 

„ A sajószentpéteri tárnákban  

Februárban eddig terven felül 150 tonna szenet adott Sztollár Gusztáv csapata a 
sajószentpéteri bányában. Havi teljesítménye 160, február 12-én pedig 174 százalék volt.  

A „péntek mozgalomhoz“ csatlakozott, és ennek eredményeként a legjobb egyéni teljesít, me-

nyekből kiemelkedik Sulyok László vájár 290 százalékkal.  

Oravecz Etel ifjúmunkás szállító január havi tervét 124 százalékra teljesítette. Munkatársait 
nagy szorgalommal, türelemmel oktatja, neveli.  

DANCS JÓZSEF versenyfelelős”178
 

 

„A PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE 

A Szőlősi-brigád napról-napra túlteljesíti kongresszusi vállalását 

A sajószentpéteri II-es aknában Szőlősi István brigádja nevében párosversenyre hívta 
a berentei üzemben dolgozó Orosz István frontbrigádját. A versenyszerződésben pártunk III. 
kongresszusa tiszteletére vállalták tervük 120 százalékos teljesítését. A brigád tagjai becsület-

tel állták szavukat. Az elmúlt héten a vállalt 120 helyett már átlagosan 150 százalékra teljesí-
tették tervelőirányzatukat.  

Nemcsak a tervteljesítés, de a munkafegyelem terén is kiváló eredményekkel köszöntik a derék 
bányászok a III. pártkongresszust. Egyetlen igazolatlan hiányzó sincs csapatukban és az álta-

luk termelt szén palatartalma a megengedettnél 5 százalékkal alacsonyabb.”179
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„Az Ózdi Szénbányászati Tröszt üzemei állják a harcot  

Az Ózdi Szénbányászati Tröszt február 18-án 100.4 százalékra teljesítette napi tervét. 
A tröszt vállalatai közül a farkaslyuki 123, a somsályi 106.3, a királdi 194.4 százalékot ért el. 
Csupán az egercsehi vállalat maradt el a napi terv teljesítésével, 86 százalékkal az utolsó lett 
a versenyben. Esedékes havi tervét a tröszt 103.9 százalékra teljesítette.  

Nap, mint nap kiváló termelési eredményekkel bizonyítják be az ózdi tröszt bányászai, hogy 
megértették pártunk, kormányunk felhívását, Tervük teljesítésével és túlteljesítésével egyre 
több szenet adnak a hazának, állják a harcot vetélytársaikkal, a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt bányászaival szemben.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt ugyan csupán 98.3 százalékra teljesítette napi tervét, esedé-
kes havi terve teljesítésében pedig 94.3 százalékot ért el, több vállalat és üzem azonban szép 
sikerrel dicsekedhet. Diósgyőr, Lyukó, Pereces, Rudolftelep, Kurityán egyaránt száz százalé-
kon felül teljesített, ami azt mutatja, hogy a tröszt üzemei egyre inkább felzárkóznak az ózdi 
tröszt üzemeihez. Sajószentpéter, Sajókazinc. Sajókaza, Múcsony – a borsodi tröszt terven 
alul teljesítő üzemei is csak alig maradtak el a száz százaléktól.  

Rajta borsodi bányászok! A napi terv teljesítésével harcoljatok a kongresszusi verseny sikeré-
ért. Borsodi tröszt üzemei! Adjatok méltó választ az ózdi tröszt bányászainak levelére azzal, 
hogy üzemeink, gyáraink minél több jóminőségű szenet kapjanak.”180

 

 

„Pártélet  

Üzemi népnevelőink feladatai a kongresszusi versenyben 

Nagy eseményre: a III. kongresszusra készül pártunk és egész dolgozó népünk. \A 

kongresszus előkészületei már hetekkel ezelőtt megkezdődtek.  

Igen nagy feladatokat ró ez népnevelőinkre is, akiknek olyan agitációt kell most folytatniuk, 

amely elősegíti munkásosztály szocialista öntudatának fejlődését. Szakítaniok kell népnevelő-
inknek azzal a helytelen szemlélettel, amely nem vette tekintetbe, hogy amilyen mértékben ró a 
tömegek öntudata, olyan mértékben nő kezdeményezőképességük, aktivitásuk is. Ezért különö-
sen fontot, hogy a kongresszusi verseny agitációja nemesít a munkások felvilágosítását, ha-

nem tudatosan nevelésüket is célozza.  
Az agitációnak a munkásokkal, mérnökökkel, technikusokkal való beszélgetésnek, eszmecse-

rének kell lennie.  

Az ipari üzemeink előtt álló nagy feladatok sokkal inkább megkövetelik, hogy meghallgassuk 

a tömegeket, tanuljunk javaslataikból, véleményükből, s használjuk fel azokat a termelési fe-

ladatok megoldására… 

Szénbányászatunkban továbbra is főfeladat, a mennyiségi termelés növelése, a fejteljesítmé-
nyek emelése, a szén minőségének javítana és az önköltség csökkentése érdekében folytatott 

politikai tömegmunka. A fejteljesítmények növelését gátolja az új dolgozók nem kielégítő 
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szakmai és politikai nevelése. Ezért alapvető feladat az agitációban a „Nevelj új bányászt“ 
mozgalom széleskörű kibontakoztatása az idősebb, képzettebb vájárok bevonásával.  

Jól foglalkoznak a fiatal bányászokkal a sajószentpéteri 103-as vájártanuló intézetben. A 

gondos nevelés a jó termelésben gyümölcsözik. A tanbánya januári tervét 151 százalékra tel-

jesítette. „A legjobb brigád“ címet az intézet vándor zászlaját Kun István fejtővájár tanuló- 

brigádja nyerte el 187 százalékos teljesítéssel. A fiatalok lelkes vállalást tettek a pártkong-

resszus tiszteletére. 250 tonna szén termelését ígérték terven felül. Állják is szavukat. Eddig 

már 130 tonna terven felüli szenet adtak az országnak. A verseny sikerét jelenti az is. hogy az 

összes vájármesterek csatlakoztak a nemes vetélkedéshez.  

Igen fontos, hogy a kongresszusi verseny agitációban erősítsük az adott szó, a szocialista kö-
telezettségvállalások végrehajtásáért értett felelősséget.  

Ennek sikere érdekében különös jelentőségű a párttagok, a DISZ- és szakszervezeti funkcioná-
riusok személyes példamutatása, elsősorban a munkafegyelem, a minőségi szemhullás, a  ta-

karékosság és a termelést gátló minden nehézség feltárása és leküzdése terén…”181
 

 

„BORSODI TRÖSZT 97.7 százalék  

A borsodi tröszt vállalatai a február 22-i 104 százalékos tervteljesítésről ismét 97.7 
százalékra estek vissza. A perecesi vállalat 113.7 százalékos, a sajókazai vállalat 112.2 száza-

lékos eredménnyel mutatott példát a tröszt vállalatainak. Ezen a napon a kurityáni és 
sajókazinci vállalat is 100 százalékon felül termelt. Lemaradtak azonban a sajószentpéteri, 
lyukói, rudolftelepi és ormosbányai vállalatok. Legsúlyosabb a lemaradás a mucsonyi válla-

latnál, amely 23-án csak 73 százalékra termelt. Havi esedékes előirányzatát is mindössze 86.5 
százalékra teljesítette. A borsodi tröszt műszaki vezetői adjanak meg minden segítséget ahhoz, 
hogy az elmaradt bányák mielőbb felzárkózzanak az élenjárókhoz, hogy a kongresszusi ver-

seny-zászló elnyeréséért folyó nemes küzdelemben valamennyi vállalat helytálljon.”182
 

 

„Jól harcolnak a kongresszusi versenyben a sajószentpéteri vájártanulók  

Intézetünk tanulói a kongresszus tiszteletére nemes versengésbe kezdtek. A vállalt 250 
tonna szén helyett eddig már 260 tonnát termeltek terven felül. Sok kiváló eredmény született, 
de a legkiválóbb Zubály Józsefé, aki 208 százalékot ért el. Dobra Lajos 160 százalékot teljesí-
tett. De sorolhatnám még tovább is a szebbnél szebb teljesítéseket, hiszen egyetlen növendé-
künk sem maradt 100 százalék alatt.  

Lelkesen harcolunk tovább a terv túlteljesítéséért. A versenyt még fokozzuk, mert el akarjuk 
nyerni a minisztertanács és a DISZ Központi Vezetőségének vándorzászlóját és az ezzel járó 
10.000 forint jutalmat. A munkaverseny sikere érdekében a mester elvtársakkal rendszeresen 

megbeszéljük problémáinkat. Műszak végén a mesterek ismertetik a verseny állását, meg-

mondják, hol megy gyengébben a munka és mit kell változtatni. A munkaverseny eredménye 

az is, hogy félévi tanulmányi átlagunk 3.42-re emelkedett.  
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SZILÁGYI JÁNOS  

103. sz. intézet.  

Sajószentpéter”183
 

 

„Lengyel Béla brigádja győzött a sajószentpéteri vájártanuló versenyen  

A sajószentpéteri tanbányában megtartották a „legjobb vájáripari tanulóbrigád' cí-
mért folyó versenyt. Büszkén írom meg, hogy a versenyt intézetünk brigádja nyerte meg. A 
180 perces munkát 80 perc alatt végezték el. A brigád tagjai: Lengyel Béla brigádvezető, Vad 

Lajos és Biri Albert.  

Az elméleti versenyen Lengyel Béla 5, Vad Lajos 4.5, Biri Albert 4.5 tanulmányi eredményt 
ért el.  

A verseny után beszélgettünk a fiúkkal, megkérdeztük, hogy mi ösztönözte őket a szép ered-

mény kivívására. Mosolyogva feleltek:  

– Állandóan az járt eszünkben, hogy tanulótársaink így búcsúztak tőlünk: Elvárjuk tőletek, 
hogy ne hozzatok szégyent az intézetre.  

A verseny győztesei tevékeny tagjai a DISZ-bizottságnak és mi erősen bízunk abban, hogy az 
országos versenyen is hasonlóképpen megállják helyüket,  

KLETZ LÁSZLÓ  

Pereces MTH 104. sz. intézet”184
 

 

„Meddig kullog még az utolsók között az ormosbányai és a mucsonyi vállalat  

Március 5-én kiváló eredményeket ért el a Borsodi Szénbányászati Tröszt legtöbb vál-

lalata. A sajószentpéteri, az ormosbányai és a mucsonyi vállalat kivételével túlteljesítették 
napi előirányzatukat. A diósgyőri vállalat dolgozói 121.4, a perecesié 113 százalékos termelé-
si győzelmet harcoltak ki jó munkájukkal ezen a napon. A rudolftelepi bányászok 106.1 száza-

lékos tervteljesítéssel járultak hozzá a borsodi tröszt sikeréhez. Sajókazán 105.7, Kurityánban 
103.7, Lyukóbányán pedig 102 százalékos teljesítménnyel mutatták meg a bányászok, hogy a 
pártunk III. kongresszusa tiszteletére indított versenyben, minden nehézséget leküzdve, túl 
tudják szárnyalni előirányzatukat. Az ormosi és mucsonyi bányászok kövessék bányásztársaik 
példáját, hogy eddigi lemaradását behozva a borsodi tröszt is elfoglalhassa méltó helyét az 
országos versenyben.”185

 

 

„Teljesítették kongresszusi felajánlásukat a sajószentpéteri vájártanulók  
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A sajószentpeteri 103. számú ipari tanulóintézet vájártanulói szép eredménnyel fejez-

ték be február havi tervüket. Dobra Lajos 8. számú brigádja 201, Kovács Endre 7. számú bri-

gádja 200. Molnár Imre 9. számú brigádja 176 százalékos havi tervteljesítéssel tűnt ki. A 
vándorzászlót Dobra Lajosék brigádja nyerte el a Kun-brigádtól.  

A sajószentpéteri vájártanulók a pártkongresszus tiszteletére vállalták, hogy terven felül 250 
tonna szenet termelnek. Vállalásukat túlteljesítették, már eddig 382.5 tonna szenet adtak nép-

gazdaságunknak  

ÚJHÁZI JANOS  

Sajószentpéter”186
 

 

„ELŐRE A KONGRESSZUSI ZÁSZLÓÉRT! 

A sajószentpéteri bányavállalat DISZ-fiataljainak vetélkedése  

A sajószentpéteri bányavállalat fiataljai nagyszerű teljesítménnyel tűnnek ki a kong-

resszusi versenyben. Március 1-től 12-éig kiváló eredményt ért el a berentei üzemnél Boczki 
János DISZ- brigádja Eddig esedékes tervét 202 százalékra teljesítette.  

Bényei Lajos DlSZ-brigádja a bánfalvi üzem fiataljainak mutat követendő jó példát. Az első 
dekádban 167 százalékot ért el.  

Kis Molnár Lajos és Adházi Béla DISZ-brigádjai a sajószentpéteri II. aknában dolgoznak, 
öregebb szakmunkásokkal vetélkednek. Első tíznapi eredményük 144, illetve 143 százalék.  

A vállalat bányász fiataljai sokkal jobb munkát kívánnak Földi János bánfalvi, Liktai Sándor 
Sajószentpéter II. aknai és ifj. Simon II. József berentei DISZ-brigádjátől. Kérik, kövessék 
példájukat, hogy a kongresszusi versenyzászlót megszerezhessék.”187

 

 

„Borsodi bányászok versenye  

Az ózdi és borsodi széntrösztök párosversenyében 100.4 százalékos napi-
tervteljesítéssel március 16-án, az ózdi tröszt került az élre, amely esedékes havi tervének is 
100.7 százalékra tett eleget.  

Ugyancsak jól dolgozott a borsodi széntröszt is, amely 100.1 százalékra teljesítette napi ter-

vét.  

A Diósgyőri Szénbánya Vállalat 112.5, a rudolftelepi 110.8 százalékos tervteljesítéssel zárta a 
keddi napot. Az Ózdi Szénbányászati Tröszt bányái közül a somsályiaké az elsőség 110.4 szá-
zalékos teljesítéssel.  

Mindkét tröszt tervteljesítését nagymértékben hátráltatják a lemaradó bányák. Kedden a leg-

gyengébb eredményt a királdi bánya érte d, mindössze 84.5 százalékra termelt. A mucsonyiak 
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sem dicsekedhetnek 85.3 százalékos „eredményükkel". A perecesi, sajószentpéteri, sajókazinci 
és kurityáni vállalat szintén nem érte el a 100 százalékot.”188

 

 

„Az Ózdi Szénbányászati Tröszt vezet  

A megyei szénbányászati trösztök közötti versenyben esedékes havi előirányzatának 
11.7 százalékos túlszárnyalásával az ózdi tröszt vezet. Kiemelkedő eredményt értek el a 
farkaslyuki és somsályi bányászok 127.2, illetve 111.5 százalékos tervteljesítéssel.  
A borsodi tröszt havi esedékes előirányzatát eddig csak 92.7 százalékra teljesítette. Legjobban 
dolgoztak a lyukóiak 108.6, a diósgyőriek 106.8 és a perecesiek 104.8 százalékos eredményt 
harcolva ki.  

Elmaradt napi és esedékes havi előirányzata teljesítésétől az ormosbányai és sajószentpéteri 
vállalat, amely eddig mindössze 80.8, illetve 88.3 százalékra termelt.”189

 

 

„Ózdi bányászok az elsők között az országos versenyben 

A Nehézipari Minisztérium az illetékes szakszervezetékkel közösen értékelte a kong-

resszusi zászlóért folyó versenyt. A nagyiramú küzdelemben megyénk bányái közül egyedül az 
Ózdi Szénbányászati Tröszt dolgozói értek el kiemelkedő eredményt; a 3. helyet szerezték meg 
a kis trösztök közötti versenyben. Esedékes tervüket 102.1 százalékra teljesítették. Jó munká-
jukkal különösen a farkaslyuki, királdi és somsályi bányaüzem dolgozói segítették elő az 
eredményt.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt bányászai jelenlegi teljesítésükkel egyáltalán nem esélyesek 
a versenyben. Eddigi havi előirányzatukat mindössze 91.8 százalékra teljesítették. A diósgyőri 
és perecesi vállalatok ugyan túlszárnyalták havi tervüket, sokkal több azonban azoknak a bá-
nyavállalatoknak száma, amelyek lemaradtak az előírások mögött. Hogyan akarják a borsodi 
széntröszt bányászai jó hírnevüket megtartani, a kongresszus tiszteletére tett felajánlásukat 
teljesíteni, ha napi tervelőirányzatuknak sem tesznek eleget.  

Különösen meg kell javítani a munkát Ormosbányán, Kurityánban, Rudolftelepen, 
Mucsonyban és Sajószentpéteren. Ha ezeknek a vállalatoknak a vezetői körültekintőbben 
szerveznék meg a munkát, a dolgozók kihasználnák a munkaidő minden percét, jelentősen 
előrelendítenék az egész tröszt tervteljesítését.  

Borsodi tröszt dolgozói! Kövessétek az ózdiak szép példáját, lelkiismeretesebb, jobb munkával 
hozzátok be a lemaradást, teljesítsétek a pártkongresszus tiszteletére tett felajánlást.”190

 

 

„Sajókaza és Farkaslyuk – a megye legjobb bányavállalatai  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt április 26 óla – május 1. tiszteletére – minden nap 

teljesítette napi előirányzatát. Ennek alapján a tröszt havi tervteljesítése 88.9 százalékról 90.3 
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százalékra emelkedett. Különösen az április 29-i termelési eredmények javították a tröszt terv-

teljesítési százalékát. Ezen a napon hat vállalat ért el 100-nál magasabb százalékot. Legjobb 
a sajókazai 154.9 százalékos vállalati eredmény. Sajnos a trösztnek még mindig 5 vállalata, a 
sajószentpéteri. ormosbányai, rudolftelepi, kurityáni és mucsonyi. maradozik le a tervek telje-

sítésével, Ezek a vállalatok vegyenek példát a Sajókazai Szénbánya Vállalatról, amely nem is 
régen még az elmaradozók, a gyengén teljesítők között volt, most pedig a tröszt vállalatai kö-
zött folyó versenyben 106.6 százalékos havi tervteljesítéssel az első! Nyomon követi a Diós-

győri Szénbánya Vállalat 104.9, a perecesi 102.2 és a lyukói vállalat 102 százalékos teljesí-
téssel.  

Az Ózdi Szénbányászati Tröszt T00.5 százalékos havi tervteljesítéssel megelőzte a Borsodi 

Szénbányászati Trösztöt. A tröszt vállalatai között Farkaslyuk 111.5 százalékos havi tervtelje-

sítése a legjobb.”191
 

 

„A népjólét emelésének fontos feltétele a szilárd munkafegyelem 

GYAKRAN HIVATKOZUNK – igen helyesen – a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyére, és az egész társadalom állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximális 
kielégítésének biztosítása. . Ritkábban esik azonban szó arról, hogy az alaptörvény megjelöli 
e cél megvalósításának módját, eszközét is: „… a szocialista termelésnek a legfejlettebb tech-

nika alapján történő szakadatlan növekedése és tökéletesedése útján“. Az elmúlt időszak ta-

pasztalatai arra mutatok, hogy erről olykor megfeledkezünk… 

A műszaki vezetők elsőrendű feladata, hogy gondoskodjanak a folyamatos, fegyelmezett mun-

kavégzéséhez szükséges feltételekről. A tervszerűtlenség szervezetlenség, kapkodás – a fe-

gyelmezetlenség melegágya.  

A kulturált munkaviszonyok, a tiszta öltözők, mosdók, a példás üzemi konyha és orvosi ellátás, 
a művelődési igények helyes kielégítése is erősíti a munkafegyelmet. A sajószentpéteri II. szá-
mú aknában dolgozó toborzott bányászokkal sem a pártszervezet, sem a szakszervezet nem 
törődött. Nem gondoskodtak pihenőidejük hasznos eltöltéséről. Nem lehet csodálkozni azon, 
hogy ez az üzem a toborzott dolgozók valóságos átjáróháza lett.  

Mindemellett indokolt esetekben feltétlenül helyes, ha a notórius fegyelembontókkal szemben 
a gazdasági vezetők alkalmazzák a fegyelmezés más, törvényes eszközeit is, egészen a fegyel-

mi úton való elbocsátásig. A kemény, de igazságos rendszabályok a dolgozók túlnyomó nagy 
többségének helyeslésével találkoznak, hiszen a fegyelemlazítók őnekik is, az egész országnak 
kárt okoznak…”192

 

 

„Számolják fel a borsodi bányászok az első dekád végére a májusi lemaradást  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt május 6-án napi tervét csak 92.7 százalékra teljesí-
tette. Az üzemek és aknák közötti versenyben továbbra is az Ella-aknai bányászok járnak az 
élen, akik esedékes havi tervüket 130.1 százalékra teljesítették. Közvetlenül a nyomukban jár-
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nak azonban a sajókazai üzem dolgozói, akik esedékes havi előirányzatukat 128 százalékra, 
napi tervüket pedig 140.6 százalékra teljesítették. Nem sokkal marad el az Ella-aknai és a 
sajókazai bányászok mögött az ormosi IV-es akna kollektívája sem, amely május első napjai 
óta állandóan 110 százalék fölött termel.  

Szépen felzárkózott az élenjárók mellé a kondói bányaüzem is, amely május 6-án napitervét 
104.5 százalékra teljesítette.  

A leggyengébb teljesítést még mindig a sajószentpéteri Il-es akna, a Baross-akna és az ormosi 
II-es akna kollektívája mutatja fel.  

Közeledik május első dekádjának vége. A hátralevő napokban még el lehet érni, hogy a tröszt 
valamennyi üzeme teljesítse és túlteljesítse napi tervét, s a dekád végére felszámolja májusi 
adósságát.”193

 

 

„Bátran tárják fel a hibákat, növeljék teljesítésüket a borsodi széntröszt dolgozói 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt május 7-i termelési eredménye 91.8 százalék volt. A 
tröszt május havi első dekádteljesítése 89.7 százalék. Vállalatainak legtöbb üzeme jóval 100 
százalék alatt teljesítette tervét. Csak a sajókazai és diósgyőri szénbányavállalatról mondhat-

juk el, hogy minden bányaüzeme 100 százalék fölött áll havi tervének teljesítésében. A többi 
vállalat üzemeinek jelentésében még 63.9 százalékos teljesítést is találunk. Ez – az egyébként 
leggyöngébb teljesítmény – a sajószentpéteri II-es akna „eredménye“.  

A tröszt valamennyi üzemében meg kell javítani a termelést, fel kell tárni a hibák okait, hogy a 
Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói is méltóan köszöntsék pártunk III. kongresszusát.”194

 

 

„Kongresszusi héttel köszöntjük a pártkongresszust 

Megyénk dolgozói lelkesen csatlakoznak a Ganz Vagon- és Gépgyár kezdeményezésé-
hez 

A megyei pártbizottság, a megyei tanács és a Szakszervezetek begyei tanácsa felhívása 
megyénk dolgozóihoz 

Már csak néhány nap választ el bennünket május 24-től, amikor megkezdődik az MDP 
III. kongresszusa. A pártkongresszus tiszteletére indult verseny, döntő szakaszához érkeztünk.  

A Ganz Vagon- és Gépgyár dolgozóinak kezdeményezése, hogy május 17-től kongresszusi 

versenyhetet szerveznek, széleskörű visszhangra talált megyénkben is. Az üzemekben, bányák-

ban, építkezéseken, gépállomásokon, állami gazdaságokban gyűlések százain kitörő lelkese-

déssel határozták el a borsodi munkások, műszaki vezetők, dolgozó parasztok és mezőgazda-

sági szakemberek: a kongresszusi héten az eddiginél is jobb termelési eredményekkel köszön-

tik a pártkongresszust, Ezek a gyors csatlakozások is kifejezik megyénk dolgozóinak ragasz-

kodását, bizalmát és szeretetét a népünket vezető nagy pántunk iránt… 
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Borsodi Szénbányászati Tröszt  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt vállalatai egymásután csatlakoznak a Ganz-

vagongyáriak kezdeményezéséhez, az eddiginél jobb, eredményesebb munkával akarják ünne-

pelni pártunk III. kongresszusát… 

A SAJÓSZENTPÉTERI bánya vállalat; dolgozói vállalták, hogy nehézségeiket leküzdve telje-

sítik előírásaikat, a hónap végéig 382 tonnát törlesztenek adósságukból, a szén palatartalmát 
pedig 2.2 százalékról 1.8 százalékra csökkentik…   

Borsodi bányászok'! A kongresszusi verseny utolsó szakaszában alkalmatok nyílik arra. hogy 
bebizonyítsátok: méltóak vagytok a párt bizalmára, a borsodi bányász megtisztelő nevére, úgy 
dolgozzatok ebben a versenyszakaszban, hogy megyénk, egész országunk népe büszke legyen 

rátok!..”195
 

 

„A terv teljesítésével készül a „kongresszusi hétre“ a borsodi széntröszt  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói május 11-én is 100 százalék fölött termeltek. 
Különösen jó eredményt ért el az ormosi IV. akna kollektívája, amely napi tervét 171.7 száza-

lékra teljesítette. Kimagasló eredményt ért el még a sajókazai 
bányaüzem és Szeles-akna, amely 159.3, illetve 148.4 száza-

lékra termelt. Az üzemek és vállalatok egész sora éri el nap-

nap után a 100 százalékot: a borsodi tröszt bányászai meg 
akarják tartani szavukat. A kongresszusi versenyben nem 

akarnak elmaradni. Leggyengébben termeltek 11-én a 

sajószentpéteri bányaüzemeik, amelyek közül egyik sem érte el 
a 100 százalékot.  

 

A sajószentpéteri vájárképző 

könyvtára 

 

Zárkózzanak, fel az elmaradók az élenjárók mellé, hogy a kongresszusi héten valamennyi bá-
nyász büszkén jelenthesse: becsülettel teljesítette adott szavát.”196

 

  

„Borsodi tröszt bányászai!  

Tartani az első nap példamutató eredményeit! 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói nagyszerű versenylendülettel kezdték a 
kongresszusi hetet. Hétfőn az első harmad bányászai csaknem minden vállalatnál, üzemnél 
túlteljesítették előirányzatukat. Annabányán Mihály István fejtési csapata 228.6, 
Mártabányán Kerekes István fejtési csapata 228 százalékot ért el. Felsőnyárádon Basa Fe-

renc fejtési csapata több mint kétszeresét adta előirányzatának. Harnara István fejtési csapa-
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ta 228 százalékot ért el. Katunczki Barna fejtési csapata 195 százalékot teljesített. Az 
ormosbányai dolgozók is jobb munkaszervezéssel, nagy lelkesedéssel kezdték az első műsza-

kot. Az V. aknában Burkus István sztahánovista elővájási munkacsapata 203.7 százalékot ért 
el. Molnár Géza a II. akna bányásza egyéni fejtésen kétszeresen teljesítette napi előirányzatát. 
Orosz István csapata, több mint 170 százalékot ért el. A sajókazai vállalat dolgozói tovább 
fokozzák elmúlt heti teljesítményüket. Most a kongresszusi héten véglegesen biztosítani akar-

ják maguknak a vállalatok közötti versenyben az első helyet, a piros selyem versenyzászlót. A 
frontfejtésen nagyszerű teljesítményt értek el Varga Péter és Darvas István elvtársak, napi 

tervüket 200 százalékon felül teljesítették, Horgony Imre 188.5, Ádám Béla pedig csaknem 
190 százalékét ért el. Sajószentpéteren Czakó Pál sportbrigádja 197.4 százalékra teljesítette 
előirányzatát. P. Kovács József csapata 220.9 százalékot teljesített. Herbolyán Tahony Gyula 
elővájási csapata tűnt ki kiváló teljesítményével. A műszakot 138 százalékkal zárta.”197

 

 

„Virágokkal, ajándékokkal köszöntötték műszak után a legjobbakat a Borsodi Szénbá-
nyászati Tröszt bányáiban  

Zeneszóra, pattogó indulók hangjaira szálltak le a bányába a kongresszusi hét első 
műszakjain a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói. A lelkes, nagyszerű munka eredménye-

ként a tröszt napi tervét 104.2 százalékra teljesítette.  

Kiemelkedő eredményt értek el a sajókazai vállalat dolgozói, akik napi tervüknek 134.4 száza-

lékra tettek eleget. Amikor a bányászok munka után jelszínre jöttek, óvodás gyerekek virág-

csokrokkal, s egy-egy csomag cigarettával köszöntötték a műszak legjobb dolgozóit. Kedden a 
sajókazai üzem 143.6, Szelesakna 150, a sajókazai vállalat pedig 147.9 százalékra teljesítette 
az első műszak tervét. Tóth Béla 199, Lavács István és Darvas Pál 187–187 százalékot teljesí-
tett.  

Felsőnyárádon Munkácsi István 270.3, Bora Ferenc 232, Regényi István pedig 227 százalék-

kal tűnt ki.  

Egyénileg a legjobb eredményt Szalóczi Mátyás barossaknai vájár érte el 386 százalékos tel-

jesítéssel. Aklav Béla sajószentpéteri vájár 308 százalékos teljesítésével szintén a legjobbak 

közé tartozik. A frontcsapatok közül Makkai Ferenc herbolyai csapata 202.1, Gyenes István 
sajókazai csapata 202.8 és Lévai Sándor rudolftelepi csapata 227 százalékkal emelkedett ki a 
nemes versenyből.  

Igen sok bányaüzemben a munkából feljövő bányászokat – épp úgy mint Sajókazán – úttörők 
és MNDSZ-asszonvok virágokkal és ajándékokkal várták. A bányászok megfogadták, hogy a 
következő napokon még nagyobb eredményekkel köszönti pártunk III. kongresszusát.”198

 

 

„Kultúrgárda köszönti a bányászhősöket 

A sajószentpéteri 'bányaüzem kultúrcsoportja a kongresszusi hét minden napján vi-

rággal és zenével köszöntötte a jól dolgozókat… 
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Képünkön a kultúrbrigád Domonkos Ferencet, a 
sajószentpéteri bánya 2. aknájában dolgozó vájárt és 
Kovács István berentei vájárt köszönti.”199

 

 

 

„Agháb Béla új bányászokat nevel  

Agháb Béla sajószentpéteri vájár is résztvett a 
DISZ frontbrigád vezetők országos értekezletén. Mikor hazaérkezett fogadalmat tett, hogy 

brigádjával együtt továbbra is 130 százalékra teljesíti tervét. Elhatározta, hogy egy új DISZ-

brigádot szervez és a legközelebbi országos értekezleten annak eredményéről is be akar szá-
molni.  

GIERG PÁL  

munkaverseny előadó”200
 

 

„A sajókazai frontcsapatok vezetnek, a borsodi tröszt bányászainak versenyében  

A borsodi széntröszt frontcsapatai közül továbbra is a sajókazai üzem három csapata 
vezet. Megközelítette őket a sajószentpéteri II. aknában dolgozó Gardi Pál és Sólyom Lajos 
munkacsapata is.  

Be hol vannak a többi csapatok? Hiszen az élenjárók versenyében szinte hónapok óta a 
sajókazaiak vezetnek, pedig Alberttelepen. Ormosbányán, Herbolyán és a többi bányaüzem-

ben is vannak frontfejtők. Az elmaradottak vegyenek példát az élenjárókról és új lendülettel 
küzdjék fel magukat a legjobbak közé!”201

 

 

„Bányász területi sportünnepély Sajószentpéteren  

A bányász sportegyesület borsodi területi elnöksége vasárnap Sajószentpéteren a bá-
nyászsportolók részére nagyszabású sportünnepélyt rendezett. A különböző versenyszámok-

ban több mint 300-an indultak. Az atlétikai versenyszámokon kívül női és férfi röplabdamér-

kőzéseket, valamint labdarugó mérkőzést rendeztek a jól előkészített és sikerekben gazdag 
bányász területi sportünnepélyen.”202

 

 

„Bányász Ifjúsági találkozó Sajószentpéteren  

A miskolci járási DISZ-bizottság július 18-án „Bányász ifjúsági találkozót” rendez Sa-

jószentpéteren, a Szabadság-kertben, a járás több mint ezer bányászfiatalja részvételével.  
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A találkozó tiszteletére a sajószentpéteri DISZ-bizottság „Ifjúsági termelési hetet” rendez a 
legjobb ifjúsági brigád, a legjobb egyéni termelő fiatal és a legjobb szállító címének elnyeré-
séért. A verseny során a július 13-tól 17-ig terjedő időben a legjobb eredményt elért fiatalok a 
találkozón jutalmat kapnak.  

A találkozót egésznapos kultúr- és sportműsorral kötötték össze. A fiatalok szórakoztatására 
éjfélig tartó táncmulatságot rendeznek.”203

 

 

 

„AZ ALKOTMÁNY MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉÉRT 

Új frontot nyitottak, túlteljesítették napi tervüket a sajószentpéteri II. akna bányászai  

A sajószentpéteri II. akna dolgozói kiváló eredményt értek el augusztus 5-én. Napi tervüket 
132.1 százalékra teljesítették, ezzel esedékes havi előirányzatuknak 102.1 százalékra tettek 
eleget. Új frontot nyitottak és jól megszervezték a szállítást. Folyamatosan megy a munka, 
nincsenek kieső percek az üres csillére való várakozás miatt. 

Gondolnak a sajószentpéteri II. akna vezetői a holnapra is, ezért gyors ütemben folynak az 
elővájások. nehogy később fennakadás legyen. A II. akna valamennyi dolgozója jó munkával 
akarja köszönteni alkotmányunk születésének ötödik évfordulóját.”204

 

„Eredményes átcsoportosítás a sajószentpéteri bányában  

A sajószentpéteri bányaüzem hosszú hónapokon át nem teljesítette tervét. A 
sajószentpéteri bányászok harcba indultak a lemaradás behozásáért. Ennek eredményeképpen 
augusztus 9-ón a sajószentpéteri bányák 108.1 százalékra teljesítették előírásukat. Kitűnt a jó 
munkában a II. akna 117.6 százalékos eredménnyel.  

Hogyan érték el a szép eredményt a sajószentpéteri bányászok? Az üzem, a pártszervezet és a 
szakszervezeti vezetőség felülvizsgálta a helyzetet és megállapította, hogy jobb szervezéssel, 
átcsoportosítással teljesíteni lehet a tervet. A II. aknán, átszervezést hajtottak végre, július 19-

től a dolgozókat egy mezőbe csoportosították. Ezzel elérték, hogy a produktív és szállítási 
műszakarány megjavult, a teljesítmény növekedett.  

A sajószentpéteri dolgozók arra törekszenek, hogy eddigi eredményeiket nemcsak tartani, 

hanem fokozni is tudják. Az alkotmány, valamint a bányásznap tiszteletére indult munkaver-

senyben már eddig is nagyszerű eredmények születtek.  

A sajószentpéteri bányászok nevében:  

Garamvölgyi Károly párttitkár, Gaál László igazgató”205
 

 

„Gömöri János lyukóbányai DlSZ-brigádja csatlakozott a frontbrigádok országos ver-

senyéhez  
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A lyukóbányaiak az év elejétől kezdve elmaradtak tervük teljesítésével. Az alkotmány 
ünnepére készülve, elhatározták, hogy törlesztenek adósságukból.  

A lemaradás behozása érdekében a DISZ-fiatalok is megmozdultak. Gömöri János és 18 tagú 
ifibrigádja elhatározta, hogy csatlakozik Fruzsina Mihály Kossuth-díjas frontbányász felhívá-
sához. A brigád vállalta, hogy havi lemaradását augusztus 20-ra behozza, ezen felül még 100 
csille szenet termel; augusztus 20-tól a bányásznapig pedig újabb 150 csille szenet fejt ki, 
terven felül. A brigád tagjai megfogadták, hogy egyetlenegy órát sem mulasztanak igazolatla-

nul, teljesen kihasználják a 480 percet. A robbanóanyaggal, valamint a bányafával úgy taka-

rékoskodnak, hogy üzemük önköltségi tervét is teljesíteni tudja. A brigád minden egyes tagja 
lelkesen harcol a vállalás teljesítéséért és túlteljesítéséért.  

Büszkék lehetnek eredményeikre a sajószentpéteri II. akna dolgozói is. 127.8 százalékos napi 
teljesítményt értek el. Az edelényi III. akna dolgozói 121.8 százalékkal zárták a műszakot. 
Egymásután érkeznek a jelentések Annabányáról és Baross-aknáról, hogy a bányászok ott is 
túlteljesítették napi tervüket.”206

 

 

„Hat akna teljesítette már esedékes havi tervét a Borsodi Szénbányászati Tröszt üze-

mei között  

Egyre növekszik a Borsodi Trösztnél azoknak az aknáknak a száma, melyeknek dolgo-

zói túlteljesítik tervüket. Augusztus 14-én már hat aknában – a finkei tárón, a sajószentpéteri 
II. aknán, az ormosi IV. aknán, az Ella aknán, a rudolftelepi és az edelényi III. aknán, vala-

mint Sajókazán – teljesítették a napi terven kívül az esedékes havi előirányzatot is. További 
hét akna és üzem napi előirányzatát szárnyalta túl és napról napra közeledik ahhoz, hogy havi 
tervének esedékes részét is teljesítse.  

Sajnos a lemaradók tovább gátolják az élenjárók munkáját. Az adriányj akna dolgozói példá-
ul eddig csak 61.8 százalékra, a kondóiak 66.8 százalékra, a József- aknaiak pedig 77.3 szá-
zalékra teljesítették tervüket. Súlyos a lemaradás ebben a hónapban Bánfalván is, ahol pedig 
júliusban nagyszerű munkasikerek születtek.   

Nem dicsekedhetnek a rudolftelepi IV. akna dolgozói sem 76.9 százalékos teljesítményükkel.  

A Borsodi Tröszt műszaki és fizikai dolgozói még mindig nem tettek eleget az ország kérésé-
nek, s bár van javulás, a fejlődés még mindig nem elég gyors. A tröszt valamennyi dolgozója 
előtt az a feladat áll, hogy használjon ki minden lehetőséget a termelés megjavítására.”207

 

 

„Pártélet  

„Eleget teszünk kötelességünknek, több szenet adunk a hazának” 

A röpgyűlés híre futótűzként terjedt el a bányában. A frontfejtésen, az elővájáson, a 
szállításnál dolgozók mind izgatottan várták a délelőttös műszak végét. A Sólyombrigádban is 
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a legfőbb beszédtéma a közelgő röpgyűlés volt. Vájjon miről is lesz ott szó? – kérdezgették 
egymástól.  

– Biztosan a levélről – jegyezték meg többen. – Arról a levélről, amit Rákosi elvtársnak ír-

tunk, s amelyben vállaltuk, hogy augusztus 20 és a szeptember 6-i bányásznap tiszteletére 
ötszáz tonnát törlesztőnk szén adósságunkból.  

Szemükből acélos akarat sugárzott, megfeszültek a kemény bányászizmok, s szaporán hullott a 
fekete gyémánt a csillékbe.  

Sólyom Lajos vájár megtörölte izzadt homlokát, s biztatóan szólt társaihoz:  

– Rajta fiúk! Még ezt az öt csillét kiadjuk kettőig.  

Váltás után a frontfejtésen dolgozók együtt mentek a felszínre.  

– Az adósságból ma is jócskán törlesztettünk – mondotta az egyik.  

– 85 csillét raktunk meg a kamrafejtésen dolgozók biztosan kiadtak vagy harmincat. A délutá-
nos műszak szintén felszínre küld legalább nyolcvannal. Ezen a napon is legalább 30 tonnával 
csökken az adósság.  

– Igaz, éjjel a Verebélyi-brigád szerel –, jegyezte meg –, akkor teljesít 100 százalékot, ha reg-

gelig elkészül a front átszerelésével. De ahogy én ismerem a brigád tagjait, terven felül még 
legalább 20–30 csillével ők is kiadnak reggelig.  

Közben kiértek a bányából s megálltak az iroda előtti versenytáblánál. A Sólyom-brigád telje-

sítése – olvasták – 150 százalék. – Gardi Pál brigádja 156 százalék.  

– Még mindig előttünk vannak 6 százalékkal, de holnap már biztosan mi leszünk az elsők.  

A felolvasó helyiségben már javában tartott a röpgyűlés, amikor beléptek. A brigádok és 
munkacsapatok versenyvállalását olvasták fel: Szőlősi István vájár negyedmagával vállalta – 

kamrafejtésen dolgoznak –, hogy augusztus végéig 25 tonna szenet ad terven felül. Ezt a telje-

sítést a továbbiakban is tartják, s így év végéig az előíráson felül összesen 125 tonna szenet 
adnak.  

Verebélyi Károly 10 tagú DISZ- brigádja – szintén kamrafejtésen – 400 tonna tervenfelüli 
szén kitermelését vállalta az év végéig.  

Kulcs Károly pártonkívüli dolgozó ígéretet tett, hogy jelenlegi 98 százalékos teljesítését az 
alkotmány napjáig 110 százalékra javítja.  

A szállítási brigád nevében Oláh István elvtárs vállalta, hogy naponta 150 csille szenet hoz-

nak felszínre és szállítanak a rakodóhelyre. így járulnak hozzá a verseny sikeréhez. Elhatároz-

ták, hogy a javításokat munkaközben maguk végzik el, szerelők nélkül, hogy emiatt se legyen 
kiesés a termelésből.  

Mire a Sólyom-brigád tagjai felocsúdtak, már véget is ért a röpgyűlés. Róluk és a többi front-

fejtésen dolgozókról egy árva szó sem esett.  

Csak néztek egymásra, mi történt? Hát őrájuk már nem is számítanak a bányában? Hiszen 
nagyrészt a fronti dolgozók munkájának eredménye, hogy a sajószentpéteri II. akna 116.7 

százalékos tervteljesítéssel jelenleg az első a borsodi bányák versenyében.  
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– Az igaz – mondta Sólyom elvtárs –, hogy nem tettünk külön felajánlást augusztus 20-ra. De- 

hát mi teljesítjük a kötelezettségeket, amelyeket Rákosi elvtársnak írott levelünkben vállaltunk. 
De azért sehogy sem tudott megnyugodni.  

– Nincs ez így rendjén – mondogatta. – Még azt hiszik rólunk, hogy nem tudtuk, mit jelent 
nekünk augusztus 20, alkotmányunk ünnepe. Pedig nagyon is jól tudjuk! Annak a 114 bányász 
családi háznak – amely tavaly Sajószentpéteren épült – nem egy tulajdonosa a frontfejtésen 
dolgozik.  

A versenyvállalások ügyében még sem a párt, sem a szakszervezet részéről nem kereste fel 
senki őket eddig. Azt sem tudják, ki a népnevelő.  

– Azért a brigád nem maradhat szégyenben! Ha nem jöttek el hozzánk, elmegyünk mi hozzá-
juk.  

Garamvölgyi Károly párttitkár éppen üzemi kőrútjára indult, amikor a három ember, Sólyom 
Lajos, Gardi Pál, Verebélyi Károly, a fronton dolgozó három brigádvezető hozzá lépett.  

– Mi újság elvtársak? – kérdi.  

– Csak nincs valami baj?  

– Hát baj még éppen nincs, csak azt jöttünk megmondani, hogy mi is versenyezni akarunk. 

Eleget teszünk kötelességünknek, több szenet adunk a hazának. Ezt üzenik a frontfejtésen dol-

gozók. Írja hozzá a versenyvállalásokhoz, titkár elvtárs, hogy a három frontbrigád egyenként 
200–200 tonna szenet ad terven felül szeptember 6-ig – az alkotmány ünnepe és a bányásznap 
tiszteletére.  

Hizsnyik Mihály”208
 

 

„Már 106 százalékra teljesítették eddig esedékes havi tervüket a sajószentpéteri bá-
nyászok 

A sajószentpéteri szénbánya dolgozói augusztus 14-ig esedékes havi tervüket 106 szá-
zalékra teljesítették. Azóta is állandóan emelkedik a termelés, s napról-napra szebb eredmé-
nyeket érnek el. A II-es akna kollektívája már 116 százalékra teljesíti havi tervét.  

Az üzem dolgozói nagy lelkesedéssel harcolnak nap, mint nap a terv teljesítéséért, illetve túl-

teljesítéséért. A frontmesterek csatlakoztak Pruzsina Mihály, a szocialista munka hőse ver-

senyfelhívásához.  

Az eddigi eredményekben példamutatóan vette ki részét Veréb Károly, Kulcs Károly, Akhám 
Béla vájárok és munkatársaik.”209

 

 

„Kommunista bányászok az élre! 
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Pártunk III. kongresszusának határozatai ráirányították a figyelmet egész népgazda-

ságunk központi kérdésére: a gazdaságosabb és jobb minőségű termelésre a szénbányászat 
tervének fokozottabb teljesítésére. Szorosan összefügg mindez pártunk és kormányunk politi-
kájának központi gondolatával, alapvető céljával: a dolgozó nép jólétének megteremtésével, 
az életszínvonal szakadatlan emelésével. Az életszínvonal emelésének útja a több széntermelés 
útja is.  

Erről tanácskoznak nap, mint nap a kommunisták és pártonkívüliek – szocialista hazánk épí-
tői... Arról, hogy megyénk bányászainak adóssága folytán 30 ezer családnak nincs biztosítva 
téli tüzelője. Arról, hogyan lehetne a nagymérvű 120 ezer tonnát kitevő adósságot letörleszte-

ni.  

A bányásznap tiszteletére számos üzemben igen értékes vállalások születtek. A Borsodi Szén-

bányászati Tröszt DISZ fiataljai például az év végéig mintegy 60 ezer tonna szenet akarnak 
terven felül termelni. Számos kiemelkedő eredmény, – mint például a finkei táró 191.5, a pá-
linkástárói akna 169.4 százalékos tervteljesítése – az alkotmány napja tiszteletére – azt iga-

zolja, hogy meg van az előfeltétele az adósság törlesztésének… 

Több ilyen hiányosság akadályozza a széntermelés fokozását, akadályozza dolgozó 
népünk életszínvonala gyorsiramú növekedését. Mindezek a hibák kiküszöböléséhez a kom-

munisták, a párttagok fokozottabb aktivitása és helytállása szükséges. Ott, ahol a kommunis-

ták tudják és megértetik a dolgozó tömegekkel, hogy az új szakasz nemcsak a jogok, hanem a 

kötelességek szakasza is, szép eredményeket érnek el. Az izsófalvai bányaüzem Ella-aknája 
például 110.3, a sajószentpéteri II. akna 115.8 százalékra áll havi tervének teljesítésével. 
Lyukóbányán Molnár János elvtárs öttagú vájárcsapata, amely résztvesz a péntek-

mozgalomban – a bányásznap tiszteletére befejezi évi tervét, a borsodnádasdi bányaüzem 
egyik büszkesége Zima József elvtárs csapata, amely az elővájások sebességét jelentősen 
gyorsítja, már a második hónapja tartja a sztahánovista szintet, s azon iparkodik, hogy el-

nyerhessék a kitüntető sztahánovista brigád címet… 

Itt az ideje, hogy megyénk kommunista bányászai rendet és fegyelmet teremtsenek, 
összpontosítsanak a szénbányászat sok csatát nyert, hősiesen helytálló dolgozói minden erőt a 
terv teljesítésére. Itt az ideje, hogy pártunk felhívására felszínre hozzunk minden rejtett tarta-

lékot, megszüntessük az igazolatlan műszakmulasztásokat, megragadjunk minden alkalmat a 
gazdaságos termelés és az önköltség csökkentésére. Megyénk bányászai ne feledjék el, hogy 
dolgozó népünk jogos bizalommal tekint rájuk, elvárja elsősorban a kommunista bányászok-

tól, hogy élenjárjanak a lemaradás behozásában, s a bányásznapot a széncsata újabb győzel-

mével köszöntsék. Pártunk, s dolgozó népünk tetteket vár tőlük. Várja a több szenet, az Ígére-

tek, a fogadalmak végrehajtását, az újabb dicső győzelmek elérését.”210
 

 

„A sajószentpéteri bánya az élen  
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A sajószentpéteri bányászok augusztus 24-én kitűnő eredményt érték el, napi tervüket 
120 százalékra teljesítették. Az augusztus havi tervvel jelenleg 106.1 százaléknál tartanak.. 
Sajószentpéter a Borsodi Szénbányászati Tröszt legjobb bányaüzeme.”211

 

 

„Jelentés a bányásznap tiszteletére indult versenyről  

ÉLENJÁRÓK:  

Sajószentpéter, Királd, Putnok, Szuhakálló  

Augusztus 26-án a borsodi bányák versenyében az élenjárók között is a legjobb a 
sajószentpéteri bányaüzem volt. Napi tervét 109.3 százalékra teljesítette, augusztus havi ter-

vével 1069 százaléknál tart.  

A királdi bányászok is erősen megközelítették ezen a napon Sajószentpétert, sőt napi tervük 

teljesítésével magasan túl is szárnyalták: 126.9 százalékot jelentettek. Augusztus havi ered-

ményük 1063 százalék. Ha Sajószentpéter nem erősít, holnapra Királd kerül az élre.  

Putnok és Szuhakálló szintén a legjobbak között harcol, hogy több szénnel köszöntse a bá-
nyásznapot. Putnok napi eredménye 108.1 százalék volt, Szuhakálló 100 százalékot jelentett. 
Mindkét bányaüzem túlteljesítette havi tervének esedékes részét.  

LEMARADÓK:  

Egercsehi, Kurityán, Alberttelep, Lyukó  

Egercsehi augusztus 26-án nem érte el a száz százalékot, így havi tervével mindössze 
85.9 százaléknál tart.  

Kurityán havi tervének esedékes részét 77.2 százalékra teljesítette, csütörtökön is csak 72.5 
százalékot ért el.  

Alberttelep 92.8 százalékos napi eredménnyel jelenleg 75.5 százaléknál tart havi tervével.  

Lyukóbányán volt a leggyengébb eredmény. Napi tervét 17 százalékra, havi tervének esedékes 
részét 73.9 százalékra teljesítette. Egercsehi, Kurityán, Alberttelep, Lyukó a borsodi bányák 
versenyében az utolsó helyre került. Bízunk azonban abban, hogy a bányásznap tiszteletére 
felzárkóznak az élenjárók mögé és az ünnepre tervteljesítést jelentenek.”212

 

 

„HARCBAN A III. NEGYEDÉVI TERV TELJESÍTÉSÉÉRT 

Már elérték a 100 százalékot az ózdi széntröszt bányászai  

Megyénk bányaüzemeiben nagyszerű verseny bontakozik ki a bányásznap tiszteletére. 
Az ózdi tröszt dolgozói már elérték a 109 százalékot, a borsodiak még csak a 92.1 százaléknál 
tartanak. Legeredményesebben a királdi bányászok dolgoztak: 110.8 százalékot értek el Nem 

sokkal marad mögöttük a sajószentpéteri kollektíva, amely 109.6 százalékra termelt. Jól dol-
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goznak a szuhakállói, edelényi, kazai és putnoki bányászok is. akik a terv túlteljesítésével ké-
szülnek a bányásznapra.  

Sajnos, sok olyan üzem van. amely okulhatna példájukon. A lyukóiak, esedékes havi tervüket 
eddig csak 76.9 százalékra, az alberttelepiek és kurityániak, csak 79.7 százalékra teljesítették, 
Izsófalva. Kondó és Egercsehi bányászainak is erősíteniük kell, ha a bányásznapig, vagy a III. 
negyedév végéig törleszteni akarnak adósságukból.”213

 

 

„A sajószentpéteri bányászfiatalok az ünnepre készülnek  

A csillék egy percre megállnak a sajószentpéteri II-es és III- as akna körzetében. Nem 
üzemzavar állította meg őket. Váltás van. Kemény kézfogással üdvözlik egymást a bányászok. 
Valamennyiük arca büszkeségtől ragyog. Meg is van erre minden ok. Az ünnepi készülődés 
mindennapján túlteljesítik a tervet. Szeptember 6-át új sikerekkel akarja megünnepelni öreg 
és fiatal Sajószentpéteren.  

Különösen nagy eredményeket érnek el a bányászfiatalok. Megígérték, hogy a bányásznapra 
több szenet adnak a hazának, törlesztik az adósságot.  

Adott szavukat becsülettel teljesítik. Mint valami szép csokor, ragyog a nagy nap előestéjén 
hat fiatal sajószentpéteri bányászbrigád eredménye. Verebélyi Károly a frontfejtésen 197 szá-
zalékkal zárta augusztus hónapot. Szöllősi István és fiatal társai 188.1 százalékra teljesítették 
havi tervüket. Eredményeik dicsérik lelkes munkájukat. Igazi mozgató rugói a több szénért 
folyó csatának. S a fiatalos hév magával ragadta a sajószentpéteri bánya egész kollektíváját.  

Ezek a hős bányászfiatalok a párt neveltjei. Nem ismernek akadályt, nehézséget, de nem tűrik 
maguk között a fegyelemlazítót sem. Úgyszólván ismeretlen köztük a kimaradás. Jóleső érzés, 
öröm tölti el az ember szívét kiváló eredményeik láttán. Méltán lehetünk rájuk büszkék. Bor-

sod megye legjobb bányász-fiataljaiként emlegetik őket. A bányásznap tiszteletére 
párosversenyre hívtak ki minden borsodi bányász- fiatalt. Nem kis bátorság kellett ehhez, de 
helytállnak a csatában, mert szilárd akaratú emberek. A versenyben élenjárnak, elsők, – 

D1SZ- fiatalok.  

Míg a bányában egymás után telnek a csillék, s mind, több kerül felszínre az életet, a fényt, a 
meleget adó szénből, addig Sajószentpéteren ügyes kezek már az ünnepre díszítgetik a fejlődő, 
szépülő jövő kisvárosát.  

Szeptember 4-én, szombaton este fáklyák fénye világítja majd be a főutcát. Tábortüzei, tűzijá-
tékokat rendeznek. Késő este a bányászzenekar zenés köszöntővel üdvözli lakásukon az élen-

járókat. Az MNDSZ asszonyok tűzpiros szegfűcsokrokat készítenek – a hősöket fogják köszön-

teni az ünnep napján.  

Szeptember 5-én, vasárnap reggel zenés ébresztőre virradnak majd a sajószentpéteri bányá-
szok. Az utolsó műszak harcosait már ünneplő sereg fogja körülvenni. Ezután díszes felvonu-

lást rendeznek a Szabadság-kertben megtartandó ünnepségre. Itt veszik át a megérdemelt 
hűségjutalmat is.  
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Kultúrműsor, sportműsor egymást, váltja, ezekre meghívják bányászaink a falu élenjáró dol-

gozó parasztjait is. Augusztus 20-án is együtt ünnepeltek, most, szeptember 6-án is együtt 
akarnak örülni.  

A munkás-paraszt szövetség jegyében ismét összefonódnak a kemény bányászkezek a kapától, 
kaszától kérges kezekkel, s a hű szövetségesek baráti beszélgetések során újból megtárgyal-

ják, ki mit akar tenni a maga frontján a békéért, hazánk felvirágoztatásáért. A fiatalok pedig 
táncraperdülnek. A Szöllősi DISZ-brigád egészen bizonyos itt is friss lesz, s a példamutatással 
itt sem lesz hiba.

214
  

Bíró Péter” 

 

„ÉLJEN A IV. BÁNYÁSZNAP! ÉLJENEK A BORSODI SZÉNCSATÁK HŐSEI! 

Ma ünnepeljük a negyedik magyar bányásznapot. Bányászaink egész évi munkájának, 
küzdelmeinek és sikereinek szemléje ez a nap. Világosan kifejezésre jut ez alkalommal is az a 

megbecsülés, melyben pártunk, népi államunk a bányászokat részesíti. Az egész nép tisztelete 
és szeretető övezi őket, különösen azokat, akik erejük és tudásuk legjavát adják a szocializmus 
építéséhez, ők az új idők igazi hősei.  

Bányászaink a magyar munkásosztály egyik legszilárdabb csapatát alkotják. Hősi küzdelmük-

kel, termelésben elért sikerekkel segítik a párt, a kormány politikájának mielőbbi 
valóraváltását.  

A párt és a kormány egyre nagyobb figyelmet szentel bányászaink problémáinak. Bányaüze-

meinket egyre inkább felszerelik a legkorszerűbb bányatechnikával. Borsod megyében is 

sokezer méter gumiszalag, kaparószalag, villamos fúrógép, F–4-es, Sz.–153-as Donbász- és 
más szénkombájn teszi könnyebbé bányászaink munkáját. Hatalmas összegeket kapnak évről 
évre a bányászok sokévi hűséges munkájukért. Most, a bányásznapon is több mint 15 millió 
forint jutalmat osztanak ki közöttük.  

Az elmúlt évben közel 25 százalékkal növekedett a bányászok életszínvonala. 

De sajnos, – meg kell állapítani, – bányászaink életszínvonalának emelkedésével, a 
kedvezmények és juttatások növelésével nem nőtt arányosan a széntermelés. A Borsodi Szén-

bányászati Tröszt például 1954 első félévében csak 94.8 százalékra teljesítette a tervet. Ez 
annál nagyobb hiba, mert ma egész népünket nagyszerű cél fűti, – a kormány programjának 
valóraváltása. Több közszükségleti cikket, több villanyáramot akarnak termelni dolgozóink – 

sokkal nagyobb ütemben, mint ezelőtt. Ehhez azonban szén kell. Az ország sokkal több szenet 
vár bányászainktól, mint az előző évben. Minden időkiesés, amely miatt kevesebb szén jut cl 
gyárainkba, az életszínvonal emelkedését akadályozza.  

A szén, az ipar kenyere, mely nélkül nincs nagyüzemi termelés és vasúti forgalom. A szénbá-
nyászat sikereitől függ igen nagy mértékben, a közszükségleti cikkek gyártásának növelése, az 
egész népgazdaság gyors fejlődése.  
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Mint minden iparágban, a tervek teljesítése a szénbányászatban is fegyelmezett, jó munkát 
követel. Bányáinkban igen sok helyen nagy az igazolatlan műszakmulasztók száma, sok az 
álbeteg, a táppénzcsaló. Ilyenek például Berentén Simon Géza és Simon László vájárok is, 
akik rendszeresen becsapták a nép államát. Hatalmas méretű termelési kiesést okoz az is, 

hogy sokszor azok a bányászok is, akik a műszakon megjelennek, a 480 perces munkaidőnek 
csak egy részét dolgozzák ki.  

Vajjon a múltban gondolt-e a bányász nyomorúságos élete közepette arra, hogy a dü-
ledező viskók helyett 2–3 szobás, új otthonba költözzék? Eszébe jutott-e hogy fizetéses szabad-

ságát gyönyörű üdülőhelyeken töltse? Dehogy gondolhatott ilyenre, hiszen filléres órabérért 
dolgoztak, nyomorúságos viskókban laktak, s – fenyegető rémként állt felettük a munkanélkü-
liség: akinek munkájával nem volt megelégedve a gazda, az hamar az utcára került.  

Ez ma már csak keserű emlék. Ma nem a hajcsárok, hanem a népgazdaság növekvő 
szükséglete követeli parancsolóan bányászainktól a jobb munkát, amelyre a nagyobb elisme-

rés, a fokozottabb megbecsülés és a növekvő kereset ösztönzi bányászainkat. Ezer és ezer 
olyan becsületes dolgozó van bányáinkban, aki sohasem késik, sohasem marad el igazolatla-

nul. Ugyanakkor azonban egyre áramlanak bányászatunk minden ágába az új munkások, akik 
még nem sajátították el a szocialista ipar fegyelmét. Sok még a kétlaki dolgozó is, akinek fej-

lődését visszahúzza a föld. De a régi, harcedzett bányászok – elsősorban a kommunista bá-
nyászok – nem ismerhetnek szebb hivatást, mint azt, hogy az elmaradt dolgozókból is vérbeli 
bányászt, fegyelmezett, lelkiismeretes, áldozatkész szocialista embert neveljenek.  

De nemcsak az a feladat áll előttünk, hogy a munkafegyelem terén fordulatot érjünk el. 
A termelés fokozása mellett, a szén minőségének javítását is parancsolóan követeli meg nép-

gazdaságunk. Az Ózdi Szénbányászati Trösztnél elmúlt évben 2.2 százalékról 2.8 százalékra, a 
Borsodi Szénbányászati Trösztnél 2.1 százalékról 2.7 százalékra növekedett a szén palatar-

talma. Pedig a gyengébb minőségű szén nagymértékben akadályozza az energiatermelést, 
nem jól fűti a dolgozók lakásait, egyszóval kevesebbet ér, mint a jó szén. Emellett – bár a mi-

nőség romlott – a borsodi szénmedencéből ma sajnos drágább szenet kap a népgazdaság, 
mint egy évvel ezelőtt. A gyengébb minőségű szén többe ís kerül.  

Nagy felelősség terheli az említett hibákért a bányász pártszervezeteket, a kommunis-

tákat és a műszaki vezetőket egyaránt. Most azt várja tőlük egész népünk, hogy növeljék erő-
feszítésüket, ébresszék fel azok lelkiismeretét, akik gondatlanul, hanyagul kezelik a bányagé-
peket, akik pazarolják a bányafát, lemaradnak a termelésben.  

Nagy feladatok előtt áll megyénk bányászata. A közel 140 ezer tonna szénadósságot – 

ennyivel maradtak e1 a borsodi szénbányászok a terv teljesítésében – még ebben az évben le 
kell törleszteni. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha megyénk bányászai megfogadják ezen a na-

pon, hogy az eddiginél is nagyobb szorgalommal dolgoznak, tanulnak, elsajátítják az új tech-

nikát, a sztahanovista módszereket.  

Bányászainkon van most az ország szeme. Nemcsak a mai ünnepélyes alkalomkor, de 
mindennap várakozással és szeretettel tekint bányászainkra dolgozó népünk. Már sok bányász 
értette meg munkájának fontosságát. Ezek nemcsak teljesítik, hanem túl is szárnyalják tervü-
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ket. Legyenek, minden bányász példaképei Bök Pál, Drótos Ferenc és Nagy Sándor 
szuhakállói brigádjának tagjai, akik 200 százalék fölött termelnek.  

Dolgozó népünk szeretete és megbecsülése arra serkenti bányászainkat, hogy most 
még keményebben helytálljanak, tudásuk legjavát adják a termelés fokozásához. Bányászaink 
azzal válaszoljanak a megbecsülésre, hogy jó munkával, még szebb teljesítményekkel biztosít-
sák kormányunk programjának valóraváltását, népünk életszínvonalának további felemelé-
sét.”215

 

 

 

„A legkiválóbbak névsora  

A bányásznap tiszteletére indított versenyben július 1-től a Borsodi Szénbányászati 
Trösztnél szakmánként az alábbi dolgozók érték el a legjobb teljesítményt:  

Igazgató:   Kövesdi Antal   103  százalék,  Sajókaza   

Főmérnök:   Déri Sándor   103  „  „ 

Körletvezető:   Bredács József  110.1  „  „ 

Aknász:   Augusztin József 123,7  „  „ 

 Szállítási felv.:  Viszneki Gyula  146,3  „  „ 

Lőmester:   Fejes László   126,8  „ Sajókazinc 

Elővájási csap.:  Bartus Ferenc  170  „ Felsőnyárád 

Fejtési csap.:   Szöllősi István  194,1  „ Sajószentpéter 

Frontcsapat:   Sólyom Lajos   158,3  „ Sajószentpéter 

Szállító csapat:  Kiss Sándor   146,5  „ Sajókaza 

Gépkezelő:   Nikodemus János  146,5  „  „”216
 

 

 

 

Sajószentpéter II. akna, a legjobb 

bányaüzem A sajószentpéteri 2-es 

akna augusztus havi tervét 117.5 
százalékra teljesítette. Képünkön a 
villamos mozdony szállítja a teli 
csilléket a központi tárolóhelyre.  
Kiss János, Sipos Erzsébet és Szend-

rei István szállító kezelők büszkén 
állnak a csillék között, – az üzem a 
legjobb a Borsodi Széntröszt verse-

nyében.
217
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„Vidáman, lelkesen ünnepelték bányászaink a negyedik bányásznapot 

Lelkes, színpompás ünnepségeket tartottak Borsod megye bányászai a negyedik ma-

gyar bányásznapon. Perecesen, Sajószentpéteren, Ormosbányán, Sajókazán, Rudabányán. 
valamennyi bányatelepen már a kora reggeli órákban vidám zeneszótól volt hangos a tájék. 
Az indulók pattogó ritmusára díszegyenruhás bányászok, asszonyok és gyerekek gyülekeztek 
mindenhol, hogy részesei lehessenek az ünnep nagy eseményeinek.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozóinak központi ünnepségét PERECES BÁNYATELE-

PEN tartották meg Resztvettek ezen a diósgyőri, lyukói sajószentpéteri, kondói bányaüzemek 
küldöttei is, akik az ünnepet megelőző nagytermelési napon kiváló, munkasikerekkel köszön-

tötték szeptember 5-ét.  

Czottner Sándor elvtárs, az MDP Központi Vezetőségének tagja, a nehézipari miniszter első 
helyettese mondott ünnepi beszédet.  

– Magyarországon ma büszkeség és megtisztelő felelősség is bányásznak lenni – mondotta 

többek között. – Tőlünk várja a dolgozó nép a legfontosabb anyagot, a szenet. Becsületbeli 
kötelességünk, hogy ennek a várakozásnak maradéktalanul meg is feleljünk.  

A borsodi bányászok eredményeinek méltatása után felhívta a figyelmet arra. hogy a bá-
nyásznap előtti nagytermelési nap munkasikereivel kell tovább harcolnunk az adósság letör-

lesztéséért, a télre való jó felkészülésért.  

A délutáni órákban a perecest, diósgyőri és a sajószentpéteri bányász kultúrcsoportok sza-

badtéri színpadon szórakoztatták a bányászokat és családjaikat. A sporttelepen sportbemuta-

tókat és versenyeket rendeztek…”218
 

 

„Jó minősége szenet a hazának!  

A sajószentpéteri bányaüzem dolgozói hónapok óta gyenge minőségű szenet termelnek. 
Augusztusban is a megengedett 1.4 százalékos palatartalom helyett 2.4 százalék meddő volt a 
szén között. így tehát 1 százalékkal kisebb volt a szén kalória értéke. A hiba felszámolására, a 
szén minőségének rendszeres javítására Kulcs Károly, a sajószentpéteri II. aknán dolgozó 
szakszervezeti bizalmi csapata versenyre hívja az üzem és az ország minden szénbányaüzemé-
nek dolgozóit.  

Kulcs Károly csapatának augusztusban a megtűrt 0.9 százalékkal szemben csak 0.8 százalé-
kos volt a szén meddőtartalma. Most a csapat vállalja, hogy október 15-ig 0.2 százalékra 
csökkenti az általa termelt szén palatartalmát.  

Az önköltség csökkentésére is ígéretet tett a csapat, a kamarafejtésen ezentúl úgy végzik az 
omlasztást, hogy minden darab fát kiszedhessenek, azt újból beépítve, minél több bányafát 
takaríthassanak meg.  
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Kulcs Károly és csapata arra kéri az ország és a bánya dolgozóit, 
csatlakozzanak a felhíváshoz, hogy jobb minőségű szenet adjanak a 
hazának, csökkentsék az önköltséget, s ezzel elősegítsék a szocializ-

mus felépítését.”219
 

 

Kulcs Károly 

 

 „Bányászfiatalok 

 A sajószentpéteri bányánál találkoztam vele. Ott járkált az 
akna bejáratánál, gumicsizmában és olyan ruhában, amilyent a szénvágók hordanak. Pedig 
látszott, hogy nem mai gyerek. A zuhogó eső egy cseppet sem zavarta, olyan fürgén járt-kelt, 

mint a fiatalemberek, s mint akinek fontos elintéznivalója van a bányában. De aztán kiderült, 
hogy nem dolgozik, már régen nyugdíjban van, itt lakik nem messze a telepen.  

– Ő csak úgy eljön ide mindennap – mondta az egyik leány, aki a bányából érkező csillék kö-
zött dolgozott.  

Ahogy elnéztem Krosina Jánost, eszembe jutott az a szólás mondás, hogy: öreg ember nem 
vén ember. De hogy is lehet ilyen fiatalos mozgása egy idős embernek? Meg is kérdeztem:  

– Tessék már megmondani, hány éves?  

Szaporán felelt:  

– Hetvenöt, 

Ez igen. De csak akkor kezdtem igazán–irigyelni, amikor elmondta, hogy több mint 40 évig 
volt bányász és még most is elvisz egy 40 kilós zsákot. Két bányász fia már helyette is dolgo-

zik, ő meg – ahogy mondja: már csak olyan ,,műkedvelő“ itt a bánya körül. Sok mindenről 
tud, hiszen mindennap ellátogat az aknához, nincs egyéb dolga, otthon unatkozna is. A maga 
sokat látott szemével nézi a fiatalokat, akik az öregektől tanulják a bányászmesterséget.  

De hogyan? Mit tesznek a fiatalok, hogy igazi bányászokká váljanak?  

Ez a kérdés sokat foglalkoztatja az Öreget is. Bennünket szintén ez érdekelt, amikor lemen-

tünk a bányába.  

★ 

A II-es akna most nem teljesíti a tervet. A front nem régen állt le, elfogyott a szene. Új 

szénmező feltárását kezdték meg, ez azonban csak napok múlva tudja pótolni a régit. Addig is 
minden erőt mozgósítani kell a kamrafejtésekhez. Fiatalok bőven akadnak a bányában, akik 
bizony nagy segítségére lehetnek az üzem vezetőinek.  

Kiss Barna szállítási felvigyázóval mentünk le az aknába. Az emberekről, a bányáról beszélt 
közben. Mindent megfigyel. Igazi bányász. A szállítókötél az egyik helyen már nagyon elko-

pott – jegyzi meg –, ki kellene cserélni, mert ha elszakad és lefut egy csille – könnyen baleset 
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lehet belőle. Megszámolta hány üres és hány teli csille várakozik és máris kiadta az utasítást 
a szállítóknak.  

Magáról csak akkor beszélt, amikor érdeklődni kezdtünk tőle. Volt már csaknem minden be-

osztásban a föld alatt. Most egyetemi hallgató. Mérnök lesz. Hat elemivel indult el a soproni 

bányamérnöki egyetemre s most gyakorlati munkán van a bányában.  

★ 

Olyan munkahelyre mentünk, ahol fiatalok dolgoznak. Sok jót hallottunk már a 
sajószentpéteri DISZ-istákról, s valóban nehéz is lenne eldönteni, hogy kik dolgoznak jobban: 

az öregek-e, vagy a fiatalok? Verebélyi Károly csapata például, amelyben csupa fiatal dolgo-

zik, vasámaponkint is bejár dolgozni, magára vállalta a front átszerelését, hogy ne legyen 
semmi fennakadás.  

Egy ilyen brigádot kellene megnézni. Találtunk is. De előzőleg egy jelenet kötötte le figyel-

münket.  

Lent a munkahelyek közelében pillantottuk meg Kondráth István aknászt. Az egyik fiatalem-

berhez szólt, aki a földön ült és... semmit sem csinált.  

– Segíts feltenni a csillét! – szólt rá az aknász.  

A fiatalember fölényesen, gúnyosan kiált ki a csillék közül:  

– Hát hogyne!  

Mintha csak azt akarta volna mondani: „egyéb dolgom sincs, mint a maga utasítását végre-

hajtani“.  

Eltűnődtünk. Vajjon mit gondol ez a fiatalember? Idős bányász szól hozzá, utasítást kap, s ő 

nyugodtan ül tovább. Talán önállósítani akarja magát a bányában, vagy olyan munkahelyet 
szeretne, ahol nincs utasítás, főleg pedig olyant, ahol csak ülni kellene, dolgozni nem, vagy 
csak ritkán.  

Az aknász és a szállítási felvigyázó elmondták, hogy sajnos van néhány olyan fiatal, aki nem 

hajlandó szót fogadni a vezetőknek. Pedig a fegyelmezetlen embereknek nincs jövőjük a 
sajószentpéteri II. aknában. Maguk a munkások lépnek fel az ilyenekkel szemben. Elbánnak a 
csalókkal is. Nemrégiben például észrevették, hogy Kulcs Károly brigádjának némelyik mű-
szakon csaknem még egyszer annyi teljesítményt írnak be. mint amennyit ténylegesen termel-

tek. Rájöttek, hogy Palika József, a brigád egyik tagja, rendszeresen letépi a számokat a má-
sik brigád által megrakott csillékről és azokra a saját számait rakja fel. A bányászok kijelen-

tették, hogy nem dolgoznak véle s követelésükre az üzem vezetői el is távolították Palika Jó-
zsefet.  

★ 

Megérkeztünk Szloboda Károly DISZ-brigádjához. Négyen vannak. „Nincs semmi kü-
lönös újság nálunk, dolgozunk“ – mondták. Elővájáson vannak. Hogy milyen eredménnyel 
dolgoznak, arról nem is beszéltek. Szerények, mintha munkájuk valami jelentéktelen feladat 
lenne. Az aknász azonban, aki éppen akkor ért utól bennünket, elmondta, hogy 140 százalékon 
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felül is termelnek. Egy hónap alatt 75 métert hajtottak ki az elővájáson. Most is igyekeznek, – 

mert tudják jön a tél, kell a szén.  

Így dolgozik Szőllősi István és Verebéiy Károly DISZ-brigádja is. Csaknem mind fiatalok, 

akikben van lelkesedés, s akikre mindig számíthatnak a bánya vezetői.  

Czap János vájár miatt azonban szégyenkeznek a többiek. Fiatal, 19 éves vájár, s már öt iga-

zolatlan mulasztása van. De éppen a Czap Jánosok azok, akik a legjobban követelőznek, s 

akik a legelégedetlenebbek a hányában. Nekik sohasem jó a koszt, nekik egy munkahely sem 
tetszik, ők mindenben csak hibát látnak. Czap Jánost most felelősségre vonják a bányászok.  

★ 

Délután két órakor, amikor letelt a műszak, a főbejáratnál várakoztunk szabad pályá-
ra. Nem lehetett ugyanis addig a meredek pályán felfelé haladni, amíg le nem állt a szállítás. 
Három-négy fiatal bányász már ott várakozott. Utánuk egy fiatal bányászleány is odaérkezett. 
Ez a leány nemrég került a bányába, szorgalmas, jól dolgozik, semilyen kifogás nem merült 
még fel ellene. A körülötte dolgozó fiatalemberek azonban durván, bántó módon beszéltek 
vele.  

Persze, nem minden fiatal viselkedik így Sajószentpéteren. Ezt igazolja a DISZ-isták többsé-
gének jó munkája. De az igaz, hogy azért lehet még találkozni a bányában néhány ilyen nyeg-

le fiatalemberrel is.  

A DISZ szervezetre éppen ezért nagy feladat hárul. Szorgalmas, öntudatos, a munkába élenjá-
ró, az öregeket, nőket tisztelő emberekét kell nevelnie minden sajószentpéteri fiatalból.  

(k. gy.)”220
 

 

„Újra párosversenybe lépnek a sajószentpéteri és kondói bányászok  

A sajószentpéteri bányászok november 7 és a közelgő tanácsválasztások tiszteletére 
megfogadták, hogy az év végéig minden hónapban teljesítik a tervet és a Nagy Októberi Szo-

cialista Forradalom ünnepéig 1000 tonna szenet adnak terven felül a hazának.  

Felhívják régi versenytársaikat a kondói bányászokat, Jányi Gyula üzemvezetőt és Makranczi 
József párttitkárt, hogy lépjenek újra párosversenybe, álljanak helyt velük együtt az adósság 
törlesztéséért, a kongresszus határozatainak megvalósításáért vívott harcban.  

SZTIBOR ANTAL  

a sajószentpéteri bányavállalat párttitkára”221
 

 

„A lógósnak nincs helye az öntudatos, becsületes bányászok soraiban!“ 

Szép, kényelmes, otthonos a sajószentpéteri II-es akna legényszállója. Toborzott bá-
nyászok részére épült. Azok részére, akik a Hajduságból, vagy a Nyírségből jöttek, hogy az 
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eke szarvát a bányászcsákánnyal felcserélve, résztvegyenek abban a harcban, melynek célja: 
több szenet adni a hazának.  

Becsületükre legyen mondva a sajószentpéteri II-es akna toborzott bányászainak: nagy több-

ségükben megértették, mit jelent ez a sokszor hallott szó „bányászbecsület”. Megértették – s 

aszerint élnek, aszerint dolgoznak.  

De mint ahogy a tiszta búza közé is keveredik konkoly – úgy keveredtek közéjük is néhányan, 
akik nem akarták tudomásul venni, hogy fegyelem is van a világon. Édesdeden aludtak to-

vább, mikor társaik már útban voltak a munkahely felé, s esténkint is inkább a kocsmát keres-

ték fel. mint a legényszálló könyvtárát.  

A „felozolást” tartó aknászok először ugyancsak vakarták a fejüket, hogy nem tudják rende-

sen telepíteni a munkahelyeket, hogy az elővájásról kell a fejtésre átcsoportosítani a bányá-
szokat:.. Később már csak legyintettek, ha a felolvasáson Matisz József, Barna Ferenc vagy 
Bodonyi Gábor nem jelentkezett.  

Ők hárman valamiféle kivételezett személyeknek tekintették magukat – akik akkor, s úgy jár-

nak munkába, ahogy nekik jólesik.  

Nem akaródzott reggel 5-kor felkelni! Nyugodtan másik oldalukra fordultak, s aludták tovább 
az igazak álmát. Az ebédlőben persze a legelsők között voltak, s hangos szóval követelték: 
őket szolgálják ki legelőször. Akik munkába mennek? ... azok ráérnek várni..;  

Ha bérfizetés volt? Nohiszen, akkor aztán nem volt nagyobb ember náluk egész Sajószentpéte-

ren! Nem csak a korcsma volt hangos részeg nótázásuktól, de a legényszálló csendjét is fel-

verték ordítozásukkal. S ha valaki éjjeli álmából felzavarva, bosszúsan rájukszólt – a nagy-

hangú emberek szokása szerint még nekik állt feljebb…  

Másnap aztán persze nem mentek munkába. Ki kellett pihenni az „éjszakai műszakot".  

Egy hónapban átlag 26 munkanap van. Bodonyi, Matisz és Barna azonban úgy gondolta: 
elég, ha 16 napon lemegy a föld alá, hogy éppen legyen valami látszatja, minek is vannak 
Sajószentpéteren. De aztán elégedjenek is meg azzal, hogy egyáltalán lemennek a föld alá. 
Hogy dolgozzanak is?... hát még mit nem. Azt azért csak nem kívánják tőlük! Ami tessék-

lássék  munkát végeztek, azt is csak azért, mert élni kell valamiből, s a kocsmázáshoz is szük-

séges a pénz. így hát néhanapján dolgoztak is. Két napnál tovább azonban nem tartott ez a 
„javulás”. A munka fáradalmait este aztán a korcsmában öblögették le s másnap már csak 
természetes, hogy ismét nem mentek a bányába.  

No persze egy-egy ilyen munkábaállás sem ment éppen simán. El kellett szívlelni az aknász, az 
üzemvezető dorgálását, az „öregbányászok” jóra serkentő, oktató, nevelő szavait. Márpedig 
Matisz mindig úgy mondta: hogy ő felnőtt ember, tudja, mit csinál, ne tanítsa őt senki...” Mé-
gis megpróbálták, hátha sikerül…  

Aztán ott voltak a cimborák is, akikkel együtt kezdtek ismerkedni a bányamunka fortélyaival, 
de akik már messzire megelőzték őket a szakma mesterfogásainak elsajátításában. Nem cso-

da, hiszen a többiek napról-napra becsületesen lejártak a bányába. Márpedig – gyakorlat 

teszi a mestert…  
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Bodonyiék azonban a munka helyett inkább az ivást gyakorolták…. Hiába volt a figyelmezte-

tés, hiába beszéltek velük az „öreg bányászok”, hiába szóltak okos szóval hozzájuk a kommu-

nisták – mit sem ért. Lepergett róluk, mint a falról a borsó. Mentek a maguk útján, s még ak-

kor sem tértek észhez, mikor a legénvszállóbeli cimborák is elhúzódtak tőlük. Nem szerették a 
részegeskedő, hangoskodó, kötekedő társaságukat.  

– Hát ez így nem mehet tovább – jelentette ki egyszer Link Dániel sztahánovista bányász – 

ugyancsak a legényszálló lakója –, mikor egy fizetés után „hosszú műszakot” tartott a három 
mákvirág. – össze kell hívni a szálló fegyelmi bizottságát, hogy döntsön: méltók-e arra ezek, 

hogy közöttünk éljenek. Ha nem – akkor el kell távolítani őket, nem csak a szállóból, hanem 
az üzemből is. Mert még a faluban is a mi hírünket rontják. Ha részegen végig- dülöngélnék 
az utcán, nem azt mondják, hogy „Matisz megint berúgott”, – hanem azt, hogy „már megint a 
bányászok...” Erre pedig semmi szükségünk.  

Összeült hát a szálló fegyelmi bizottsága – hiszen minden jóérzésű bányásznak elege volt már 
garázdálkodásukból.  

A fegyelmi bizottság ülésére nagyon sokáig emlékezni fognak a sajószentpéteri bányászok. 
Nemcsak a legényszálló lakói, de az üzemben 20–30 éve dolgozó „öregbányászok" is ott vol-

tak.  

A kötelességüket becsületesen teljesítő bányászok előtt ott álltak a hanyagok, a kötelességüket 

semmibe vevők. Érezniük kellett a megvetést, de Matisz, Barna és Bodonyi cinikus egykedvű-
séggel hallgatta, amint fejére olvasták hiányzásait, részegeskedését, a szálló nyugalmát fel-

forgató fegyelmezetlenségét. Azt, hogy nem csak ők maguk maradtak távol a munkától, de 

rossz példájukkal másokat is fegyelmezetlenségre csábítottak, Bodonyiék nem szóltak semmit 

– mit is szólhattak volna? Ígérni, hogy megjavulnak? Hányszor megtették, s még sem tartották 
meg szavukat. Hogy becsületesen fognak dolgozni? Ezt is megígérték már – s még sem lett 
belőle semmi. A megbánás szavait nem követték tettek – hiszen megbánásuk egyszer sem volt 

őszinte.  

Ezért úgy határozott a legényszálló fegyelmi bizottsága: mindhármukat kiközösítik a legény-

szállóból, de nem tűrik meg az üzemben sem.  

Az egybegyűlt bányászok egyhangú helyesléssel fogadták a döntést. A sajószentpéteri akna-

üzem igazgatósága pedig a dolgozók követelésének eleget tett, fegyelmi úton elbocsátotta a 
három lógóst.  

– Nem tűrhetjük meg magunk között az ilyen Barna, Bodonyi és Matisz-féléket – jelentette ki 

Sikora István vájár. – Nem hagyjuk, hogy egyesek miatt egész üzemünket szégyen érje. Itt volt 
az ideje, hogy kemény kézzel rendet teremtsünk! S ebben mi, bányászok is segítséget nyújtunk 

az üzem vezetőségének. Kiközösítjük magunk közül azokat, akik munkakerüléssel, részegeske-

déssel csorbítják a bányászok becsületé. Remélem – fűzte hozzá – intő példa lesz ez a határo-

zat azoknak is, akik olykor-olykor minden ok nélkül távolmaradnak a munkától. Mi a tervet 
teljesíteni akarjuk. Ehhez pedig egész emberekre van szükség! Akinek nem használ a szép szó, 

aki ezt nem akarja megérteni –, annak nincs helye közöttünk. Azoknak mi magunk mutatunk 
ajtót.  
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Nemcsak Sikora István vájárnak – minden kötelességét teljesítő bányásznak ez a véleménye. S 
ez a vélemény és a cselekvés meggondolásra késztette azokat a bányászokat is, akik eddig 
hajlamosak voltak, hogy egy-egy műszakot „elblicceljenek”, annak reményében, hogy utólag 
majd igazolják. Ez a meggondolás a magyarázata, hogy az utóbbi hetekben a korábbi, napi 

több mint 10 igazolatlan műszakmulasztás lecsökkent két-háromra.  

Ezek között azonban még mindig akadt, aki a „törzshiányzó” kevéssé megbecsült jelzőiére 
tartott igényt.  

Cap János volt az, akinek nem használt a figyelmeztetés.  

Annak ellenére, hogy hasonszőrű cimboráit a sajószentpéteri bányászok eltávolították az 
üzemből s meggyőződhetett róla: a Il-es akna bányászai nem tréfálnak, ha a terv teljesítésé-
ről, becsületükről van szó – szeptemberben mégis ötször maradt távol a munkától minden 
elfogadható ok nélkül, pusztán kényelemből.  

A legényszálló fegyelmi bizottsága ismét összeült és Cap Jánossal szemben sem volt elnéző. 
Neki is szembe kellett néznie a becsületes bányászok megvetésével… 

A határozat most sem volt más, mint előbb: eltávolítani! Egyöntetűen mondta ki ezt a 

sajószentpéteri II-es akna bányász-kollektívája; Az igazgatóság pedig jóváhagyta a bányászok 
döntését.  

A kemény, de igazságos ítéletek után tisztul a levegő a sajószentpéteri II-es aknán! Az öntuda-

tos, fegyelmezett bányászok egymás után távolítják el soraikból azokat, akik szégyent hoznak 
a bányásznévre. Kemény tanulság, intő példa ez! Bizonyítja ez, hogy a becsületes bányászok 
fegyelmet akarnak, s megteremtésében maguk is közreműködnek. Tudják: csak akkor lehet a 
búzából jóízű kenyeret sütni, ha kiszitálják a konkolyt. Csak akkor lehet megteremteni a fe-

gyelmet, teljesíteni a tervet, ha a lógósokat eltávolítják;  

Intő példa, hogy kemény, becsületes helytállást követelünk mindenkitől, aki arra vállalkozott, 
hogy bányász legyen. Aki pedig nem hajlandó kötelességét becsülettel teljesíteni – annak 

nincs helye n bányászok között, Sajószentpéteren se – másutt se. 

K.L.”222
 

 

„Bányász fiatalok!  

Vegyetek példát a herbolyai és a sajószentpéteri ifjúsági brigádokról  

Herbolyán V. Tóth József DISZ- brigádja nemrég nyerte el a DISZ megyei bizottság 
vándorzászlaját. A brigád rendszeresen túlteljesíti tervét, jelenleg 130 százaléknál tart. Tagjai 
az adósság törlesztéséből bányászfiatalokhoz méltóan veszik ki részüket. 1800 tonna szenet 
vállaltak terven felül és ebből már 500 tonnát teljesítettek. Vállalásuk határidejét megrövidí-
tették és megígérték, hogy november 7-re teljesítik az 1800 tonnát. Újabb ifjúsági frontbrigá-
dot szerveznek, melynek vezetőjét a meglevő brigádokból nevelik ki. Marton János, Bregus 
Ferenc, Takács László ifi brigádjai szintén kitűnően dolgoznak. Káposzta István és Káposzta 
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Lajos, valamint Lovass László brigádjának tagjai is a széncsata igazi hősei. Nagy László 
frontaknász a brigád legjobb segítője.  

A sajószentpéteri ifibrigád munkája szintén igen eredményes. Aghán Béla ifi frontbrigádja, 
valamint Szőlőssi István brigádja állandóan tartják a 130 százalékot. Ezek a példák azt mutat-

ják, hogy az ifjúsági brigádok egyrésze bányászbecsülettel helytáll a terv teljesítésében, az 
adósság törlesztésében.  

Kövessék példájukat a miskolci járás ifjúsági frontbrigádjai.  

Járási DISZ bizottság”223
 

 

„Néhány szó Urbán főmérnök elvtárssal 

A közelmúltban megtudtuk, hogy a sajószentpéteri bányászok igen szép eredményeket 
értek el a termelésben. Nem volt lemaradásuk, ami mindennél jobban bizonyítja, hogy a tervet 
törvénynek tekintik. Elmentünk tehát, hogy megnézzük, mi a titka sikeres munkájuknak? Utunk 
a bánya főmérnökéhez, Urbán László elvtárshoz vezetett.  

– Egy félórát szívesen áldozok fel a beszélgetésre, bár rengeteg dolgom van – mondta. – Úgy-

szólván egymagam vagyok a bányában műszaki vezető.  

Urbán elvtárs valóban fáradt ember benyomását kelti. Kissé megviselte a több évtizedes fá-
rasztó munka, ennek ellenére friss szellemű, kiváló mérnök. Nem kis része van abban, hogy 
üzemük ilyen nagyszerű eredményeket ért el.  

– Ezelőtt, – kezdte szavait Urbán elvtárs – nálunk is, mint a többi borsodi bányában, tervsze-

rűtlenül folyt a termelés. Sehogyan sem tudtuk teljesíteni a tervet. Folyton csak a mával törőd-

tünk, megfeledkeztünk a holnapról. Elhanyagoltuk a feltárásokat, nem nyitottunk új mezőket. 
Ennek aztán meg is lett az „eredménye”: csökkent később a kitermelt szénmennyiség.  

Hogyan sikerült ezen a helyzeten segíteni? – kérdeztük.  

– Mint mindennek, így a mi munkánknak is tervszerűség az alapja – folytatta Urbán elvtárs. – 

Az 1953. júniusi párt- és kormányhatározatot mi is megszívleltük és körültekintőbben láttunk 
munkához. Azóta állandóan szorgalmazzuk a feltárásokat; az utóbbi időben is egy új mezőt 
nyitottunk meg, a második és harmadik mező feltárásán pedig most dolgozunk. Hogy mennyi 
szén van még a föld mélyében? Optimista vagyok e tekintetben. – 50 éve, hogy ez a bánya 
működik, és nem kell tartanunk attól, hogy kimerül. Jó példa erre, hogy a III.. IV. és az V. 
telep még teljesen érintetlen. Van még szenünk bőven – mondta mosolyogva – ez valamennyi 

szakember véleménye, s az enyém is.  

– Tervünk teljesítésében – fűzte tovább Urbán elvtárs – nagvrésze van annak, hogy olyan 

szakmai tervet készítünk, ami teljesen reális. A bányászokkal minden reggel megbeszéljük a 
napi tennivalókat, értékeljük az elvégzett munkát. Felelősségre vonjuk azokat, akik hanyag-

ságból. vagy nemtörődömségből hátráltatják üzemünk munkáiét. Így tettünk M. Balogh Ist-

vánnal is, aki a 10–15 ezer forint értékű Siemens- vitlát benthagvta az aknában és utána ráfej-

tették a szenet. Csak fáradságos munkával tudtuk később a szén alól előhozni. Köteleztük M. 
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Balogh Istvánt, hogy a munkatörvénykönyvben előírt 10 százalékot fizesse meg az okozott 
kárért.  

A továbbiakban megkértük Urbán elvtársat, mondja el véleményét a pártszervezet munkájá-
ról.  

– Csak azt mondhatom, hogy nekünk. műszaki vezetőknek minden segítséget megadtak a párt-

szervezet vezetői és tagjai. Támogatják kezdeményezésünket. nevelik a dolgozókat. Termelé-
sünket ezért állandóan emelni tudjuk. Csak így. közösen tudunk valóban jó munkát végezni.  

– Van nálunk, kérem, sok kiváló bányász – tért át egy másik kérdésre. – a III. negyedév érté-
kelése alapján Verebélyi Károly frontcsapata az első. Gardi Pál frontcsapata a második, 
Szloboda Károly kamrafejtő csapata pedig a III. díjat nyerte el.  

– Milyen technikai felszereléssel dolgoznak? – érdeklődtünk tovább.  

– Bányánkról a minisztérium mindig jól gondoskodik. Vannak kaparóink, rázóink, szivattyú-
ink, kötélpályáink, és aminek a legjobban örülök – az elmúlt évben kaptunk egy Ohnesorge-

gépet,
224

 még ebben az esztendőben pedig adnak egy másikat is. Meg vagyok elégedve a tech-

nikai felszerelésekkel.  

Lassan eltelik a félóra, amit a főmérnök elvtárs a beszélgetésre szentelt, csak még egyet aka-

runk tőle kérdezni: milyen fejtési módszerrel lehetne még növelni a termelést, s ezzel együtt a 
szén minőségét?  

– Nemrégen kezdtük alkalmazni a réselést225
 – válaszolta. – A II-es aknában most ezzel pró-

bálkozunk, s valóban sokkal jobb eredményt tudunk elérni. Ennek a fejtési módszernek az az 
előnye, hogy lényegesen nagyobb a kitermelt szénmennyiség, ugyanakkor kevesebb robbanó-
anyag szükséges. 20 százalékkal több a darabos szenünk, fűtőértéke pedig 300 kalóriával ma-

gasabb, összegezve tehát: több és jobbminőségű szenet nyerünk. A bányaipari miniszter felhí-
vását mi is magunkévá tettük és úgy készülünk fel a télre, hogy a termelésben ne legyen visz-

szaesés. Mi is hozzá akarunk járulni, hogy minden üzembe, iskolába, lakóházba elegendő és 
jó minőségű szén kerüljön."226

 

 

 

A sajószentpéteri egészségház és szülőotthon 18–20 ággyal 

áll a dolgozók rendelkezésére. Ez a megye egyik legjobban 
működő szülőotthona volt. Az egészségházban orvosi szak-

rendelések is folynak.227
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„A borsodi bányaüzemek feladatai 

A napokban a borsodi szénbányák igazgatói, mérnökei, műszaki vezetői tanácskozást 
tartottak. Megvitatták a bányák jelenlegi problémáit, az év utolsó hónapjának teendőit és a 
jövő évre való felkészülés feladatait.  

Jelen cikkünkben Kreffli Gábor228
 elvtárs, a Borsodi Szénbányászati Tröszt főmérnöke beszá-

molójának első részét ismertetjük… 

Javasoljuk, hogy a beszámolót a borsodi bányászpártszervezetek gondosan tanulmányozzák át 
és adjanak meg minden segítséget a feladatok sikeres végrehajtásához. Állítsák csatasorba a 
kommunistákat, a bányászok legjobbjait. Az adósság nagy, a helyzet súlyos. Nagy erőfeszíté-
sekre van szükség, hogy a jelenlegi helyzetet megváltoztassuk. A bányász pártszervezetek ér-

tessék meg minden bányában, hogy a dolgozóknak több fűtőanyagra van szükségük. A közle-

kedés több szenet, az ipar több villamosenergiát fogyaszt és szenet igényelnek a családok, az 
iskolák, a kórházak is. Mozgósítsák a pártszervezetek a műszakiakat. Mondják meg nekik, 
hogy most ne magyarázzák objektív okokkal az elmaradást, hanem tudásuk legjavával segít-
sék győzelemre vinni a széncsatát. Kutassanak fel minden tartalékot. A pártszervezet vezetői, 
a funkcionárius elvtársak a műszaki vezetőkkel együtt nap, mint nap a bányát járják, ismerjék 
meg a problémákat, mert csak így tudnak adni gyors segítséget a bányászok munkájához… 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt vezetősége folytatja a már megkezdett műszaki meg-

beszéléseket az üzemek vezetőivel. Ezeket rendszeressé akarja tenni, hogy segítséget nyújtson 
az év hátralévő hónapjában a bányaüzemekben, támogatást adjon a jövőévi felkészüléshez, a 
gyakorlati feladatok végrehajtásához.   

– Meg akarjuk javítani a gépészeti és munkaügyi osztály munkáját – mondotta. A gépészeti 
osztály most azzal siet az üzemek segítségére, hogy kiegészíti a csilleparkot, 
tartalékalkatrészeket biztosít és a fúrógépeket időben kijavítja. A minisztériumnak javasoljuk, 
tegye lehetővé, hogy az anyagellátás és anyaggazdálkodás közelebb kerüljön az üzemekhez. 
Azért harcolunk, hogy kikapcsoljuk ebből a fontos munkakörből azokat a szerveket, melyek 
fékezték az anyagellátást.  

Az év hátralévő hónapjaiban a tröszt műszaki vezetői legjobb tudásukkal akarják segíteni a 
bányaüzemeket, hogy az 1955-ös esztendőre megalapozott, műszakilag átgondolt terveket 
készítsenek… 

A sajószentpéteri vezetők a II-es aknán a 3-as telepi frontfejtésre irányítsák minden fi-
gyelmüket. Ez a frontfejtés megfelelő vezetés, szervezettség és üresellátás mellett biztosítani 
tudja a II-es akna tervteljesítését. A produktív teljesítés növelése, valamint a nem produktív 
műszakok rendszeres csökkentése az alapja a terv teljesítésének. Törődjenek többet a 

sajószentpéteri vezetők a III-as aknával, ahol lassú a fejlődés. A kért és a biztosított többlet-
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létszám nem hozta meg a várt eredményt. Jáni elvtársnak legyen a feladata a III-as aknaüzem 
irányítása, termelésének fejlesztése. 

A berentei üzem legsúlyosabb hibája, hogy a felelősséget az emberek egymásra tologatják. 
Mindenki tudja, hogy a berentei üzemnél elegendő számú munkaerő áll rendelkezésre. Mind-

két frontfejtésük gépi berendezése most már rendben van. A munkahelyek azonban igen sok-

szor üresen állnak, mert naponta száznál több műszak esik ki a termelésből. Engedély, sza-

badság címén naponta 30–35 dolgozó marad ki a munkából. A kiadott fizetéses szabadság is 
kétszerese a tervezettnek. Fogjon össze a berentei üzem- és pártvezetőség, lépjen fel keményen 
a fegyelmezetlenekkel szemben és kutassa fel a bánya termelési lehetőségét, rejtett kapacitá-
sát.  

A kondói bányaüzem legsúlyosabb problémája a csille ellátás. Ezen a téren az üzem joggal 
vár határozott intézkedéseket a tröszt gépészeti osztályától. Addig is, amíg a minisztérium 150 
csillével segítségükre siet, egyéb helyről kell megoldanunk Kondó üresellátását. Természete-

sen az üzemvezetőknek is gondoskodniok kell arról, hogy a meddő hányó kezelésen az eddigi-

nél gyorsabban ürítsék ki a csilléket. Legfontosabb feladatuk az legyen, hogy a most már 
üzemszerűen végezhető kétszárnyú frontfejtést figyelemmel kísérjék, ellenőrizzék és az esetleg 
előforduló géphibákat azonnal kijavítsák. Gyorsan és határozottan kezdjék meg az előkészüle-

ti munkálatokat a tanbánya tervezett áttelepítésére.  

A sajókazinci üzem vezetői szép eredménnyel dolgoztak. Kérésünk az, a jövőben is példamuta-

tóan, fegyelmezetten végezzék munkájukat. Fordítsanak gondot az I. sikló feltárására és le-

gyenek sokkal éberebbek, Ismeretes, hogy Sajókazincon igen gyakori a jelző elromlásából 
eredő termeléskiesés.  

A bánfalvi vezetők részéről sokkal több fegyelmet várunk. A tröszt vezetői ne nézzék el az 
olyan esetet, ami november 19-én történt a 9-es ereszkén. A frontfejtésre kiadott utasítást nem 

hajtották végre, amint ez a november 21-én megtartott ellenőrzés alkalmával kiderült. A 9-es 

ereszkében november 21-én már a harmadik utcában folyt a széntermelés. Törődjenek a 
bánfalvi vezetők többet a légvágatok karbantartásával, végezzenek lelkiismeretesebb munkát 
és hagyjanak fel az eddigi rossz módszerrel, amelynek nyomán ma már a körletvezetők is ki-

tanulták, hogyan kell a felelősséget a trösztre áthárítani…”229
 

 

„Minden sajószentpéteri bányász álljon csatasorba az adósság törlesztéséért  

December 18-án lesz tíz éve annak., hogy a felszabadulás után a sajószentpéteri bánya 
először szenet adott az országnak. Soha nem látott lelkesedéssel dolgoztak bányászaink azok-

ban a napokban minden csille szénért. 26 esztendeje dolgozom bányában, már nem vagyok 
fiatal, de amikor a szénadósságot számolgatom, érzem, hogy tennünk kell valamit. Eddig is 

teljesítettem tervemet, s ezután is fogom, de az adósság letörlesztéséhez az kell, hogy minden 
bányász álljon csatasorba, ügy dolgozzunk, hogy méltóképpen ünnepeljük december 18-án, 
amikor elsőízben adtunk szenet.  

                                                 
229

 Észak-Magyarország, 1954. december (11. évfolyam, 284-309. szám)1954-12-01 / 284. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

143 

HAJDÚ JÁNOS vájár”230
 

 

„A miskolci járás bányász DISZ-brigádjai teljesítik adott szavukat  

A miskolci járásban a DISZ frontbrigádok arra adták szavukat, hogy az óv végéig 
7000 ' tonna szenet hoznak felszínre terven felül. A legutóbbi értékelés szerint ebből már 5000 
tonnát teljesítettek.  

Bánfalván Mogyoróssi János 12 tagú DISZ brigádja a vállalt 1060 tonna terven felüli szénnel 

szemben december első harmadában már 2164 tonnát teljesített. Ugyancsak Bánfalván Szűcs 
Mihály DISZ-brigádja a megígért 400 tonna helyett 678 tonnát adott.  

Sajószentpéteren Akháb Béla 120 tonnát vállalt. Négyfős munkacsapata már 227 tonnát ho-

zott felszínre. Kiváló eredményeket értek el a berentei bányák fiataljai is. Gondos Ferenc bri-

gádja eddig 852 tonna szenet adott terven felül. Herbolyán Z. Tóth József brigádja 1031 ton-

nát. A Petőfi-brigád pedig 446.8 tonna szenet termelt terven felül december első harmadában. 
Az eredmények még nagyobbak lehetnének, ha a Borsodi Szénbányászati Tröszt bányáiban az 

illetékeseknek szívügye lenne a „Neveljünk új bányászt“ mozgalom. Az új fiatal bányászok 
gúnyos mosoly és csípős megjegyzések helyett, segítséget várnak.”231

 

 

„Fogjanak végre hozzá a nagy szénadósság törlesztéséhez a sajószentpéteri bányászok 

A sajószentpéteri bányaüzem már hosszú hónapok óta nem teljesíti tervét. Az első ne-

gyedévben 98, a második negyedévben 70.5, a harmadik negyedévben 95.9, októberben 73.8, 
novemberben pedig 76.3 százalékra téliesítetté tervét. Ez évben több mint 18 ezer tonna szén-

nel adtak kevesebbet üzemeinknek, kórházainknak, iskoláinknak, mint kellett volna.  

18 ezer tonna szénadósság nem kis dolog! Ebből a szénmennyiségből három vonatszerelvényt 
lehetne megrakni. Egy 1.800 tonnás terhelésű tehervonat mozdonya 200 ezer kilométeres utat 

tudna megtenni vele, vagyis ötször meg tudná kerülni az egyenlítőt. A miskolci Semmelweis- 

kórház szénszükségletét – három évre lehetne biztosítani ennyi szénből.  

Miből adódik ez a nagy lemaradás? Erre Iván János vájár, aki 1928 óta van a bányánál, adja 

meg a választ.  

– Bányánk tönkre van téve. Hogy hasonlattal éljek, úgy jártunk, mint az erdész, aki kivágta az 
erdőt, nem ültetett facsemetét helyébe, s most csodálkozik, hogy nincs fája. Mi is így jártunk. 
Műszaki vezetőink utasítására csak szeneltünk, szeneltünk, és a feltárásról elfeledkeztünk. 
Pedig a bányában a szenelést nem lehet különválasztani az elővájástól. Egyszóval nem gon-

doltunk a holnapra!  
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 Észak-Magyarország, 1954. december (11. évfolyam, 284-309. szám)1954-12-09 / 291. szám 
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Iván elvtársnak a legmesszebbmenőkig igaza van. A sajószentpéteri bánya ez évben szintén 
azért nem teljesíti tervét, mert hosszú ideig az üzem vezetői csak a mának éltek, elfeledkeztek 
a holnapról.232

  

Ezért elsősorban a műszaki vezetők, a főmérnökök a felelősök. A főmérnökök, akik a bánya-

üzem élére kerültek s azt tartották, hogy csak addig tudjanak szenelni, míg ők ott vannak, fon-

tos, hogy jutalmat kapjanak.
233

 A főmérnökök ugyanis kevés ideig voltak egy-egy bányánál, 
állandóan cserélték őket. A sajószentpéteri bányának 1945 óta 12 üzemvezető mérnöke volt. 
így nem csoda, hogy rablógazdálkodást folytattak, elfeledkeztek a „szűz mezők” feltárásáról, 
az elővájási munkálatokról. Hajdú János elvtárs, a hármas akna pártitkára elmondotta, hogy 
Reményi főmérnök,234

 aki jelenleg a berentei bányaüzemnél dolgozik, tavaly júniusban a III. 
akna 4-es ereszkéjében a feltárást leállította, mondván: a szenelés a fontos, ha a szénmező 
elfogy, majd csak lesz valami. Reményi főmérnököt terheli a felelősség azért, hogy amikor a 

Il-es akna 10-es ereszkéjét elöntötte a víz, eltűrte, hogy a nagyteljesítményű szivattyú, meg az 
új drótkötélpálya a víz alá kerüljön. Az új drótkötélpályát csak akkor hozatta ki, amikor már 
jóformán teljesen tönkrement. Remecz Lajos vájár azt panaszolta:  

– Hansági főmérnök235
 idejében az volt a szokás, hogy csak a könnyen megközelíthető szenet 

hozatta a felszínre. A 17-es siklóban például a kamrákat lefejtette, a lábakat otthagyta. Csak 
az volt a fontos Hansági főmérnöknek, hogy minél több szenet termeljenek. A jövőre nem gon-

dolt!  

– A jelenlegi főmérnök, Urbán László sem sokat törődött ez évben a feltárással – mondja Si-

pos Ferenc lőmester. – Neki is csak a mindenáron való tervtúlteljesítés236
 volt a célja hogy ez 

mennyire így van. bizonyítják Knopp József, a II. akna körletvezető aknászának szavai:  

– Ez év elején csak egy csapat dolgozott feltáráson. A nagytermelési napokon, a hajrákon ezt 
az egy csapatot is, sőt még a fenntartási dolgozókat is szénre telepítették.  

A feltárás elhanyagolásából következik aztán az, hogy most úgy a III., mint a II. aknában több 
csapatot kellett elővájásra állítani. A II. aknában például öt csapat dolgozik elővájáson.  
                                                 
232

 Ez természetesen nem igaz! Nem ők feledkeztek meg erről, hanem a tervutasítás által rájuk rótt széntermelési 
kötelezettség nem volt egyensúlyban az előkészítéssel! Az országnak szénre van szüksége, egyre több szénre és 
ez lett a szlogen. Ezt így kikövetelték, bármi áron!!! A bányamérnöki kart mindig megtanították a fejtések és az 
elővájások egyensúlyának fontosságára. Amennyiben viszont a politikai elit a „nagyléptékű” elgondolásai alap-

ján felülírta ezt, akkor bizony katasztrófa lett belőle. A túlzott mértékű tervek, a gigantomániás beruházások, a 
néphadsereg szovjet-követelésre való felfejlesztése. (A nemzeti jövedelem 25 %-át vitte el akkor a hadsereg! 

Mai szinten ez már 1,5-2,5 % és elegendőnek mutatkozik.) 
233

 Vagy akár szabotázs címén elmenni valamelyik munkatáborba? Erről is írunk majd egy fejezetben! Voltak 
bizony bányász perek is, nem is akármilyen szinteken! Mindezt az ÁVO-val, majd az ÁVH-val intéztették! 
234

 Viktor bácsit én már csak nagyon idős korában ismertem meg az 1980-as évek elején. Tökéletes szaktudással, 
teljes szellemi frissességgel, nagy szorgalommal fordította a német bányászati szaklapokat számunkra. A borsodi 
szénbányászat egyik kimagasló bányamérnöke volt! 
235

 Hansági Imre a hazai bányászat egyik jeles bányamérnöke. Nem is úszta meg Rákosiék börtönét! Később 
emigrált és Svédországban az ércbányászat komoly tudományos alakja. Egyetemi professzor, kőzetmechanikai 
kutatásai, és könyve világszerte ismert.  
236

 De, hát pontosan ezért idézem a korabeli újságcikkeket! Ami itt korábban le van írva ezekről az évekről az a 
termelés hajszolása, a tervek bármi áron való teljesítéséről, túlteljesítéséről szólnak!!! Mindenki erről szónokol, a 
párt, az úttörő, a vájár, a bányászasszony… Akkor arról szólnak a bányászok hozzászólásai, hogy a vezetők 
mindent tegyenek meg a tervek túlteljesítésért, minden versenyt, mozgalmat, felhívást, kihívást elvállalnak! 
Sztahánovisták, élmunkások lesznek, és ugyanúgy elveszik a jutalmat, a hűségpénzt… Most pedig mi történik?  
Ugyanők szemrehányást tesznek? No, csak… ez egy „tudathasadásos” állapot! 
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A súlyos lemaradás másik oka, hogy a jelenlegi műszaki vezetés nem tudja biztosítani a mű-
szaki feltételeket.  

Sztibor Antal elvtárs, a bányaüzem párttitkára elmondotta, hogy október végén a 21-es sikló-
ban megszűnt a frontfejtés, de a műszakiak nem biztosítottak újabb frontfejtést, ahová a csa-

patokat át lehetett volna telepíteni. Három hetet vett igénybe, míg a 16-os ereszkében megin-

dítottak egy frontot. (Azóta ezt is megszüntették, áttértek a kamara-fejtésre a kedvezőtlen főte-

viszonyok miatt.) Újházi Jenő vájár és még sokan mások az ürescsille hiányra panaszkodnak. 
Újházi elvtárs csapata például, ha volna elegendő ürescsille, kilenc csille szenet termelne 

műszakonként. Átlagos termelése azonban négy csille. A III. akna 5-ös ereszkéjében három 
munkahelyen három csapat dolgozik. Ha ürescsille volna, egy csapat tíz csille szenet tudna 
termelni harmadanként. Ezzel szemben öt-hét csillével raknak. A 4-es ereszkében hasonló a 
helyzet. A bányász segédkötéllel húzza magának a munkahelyre az ürescsillét, ami harminc 
percet is igénybe vesz, pedig a műszaki vezetők már nem egy értekezleten megígérték, hogy a 
munkahelyeket a legtökéletesebben ellátják ürescsillével és fával. De sorolhatnánk tovább a 
példákat!  

Mit válaszolnak erre a műszaki vezetők! Azt, hogy 100 darab ürescsillére volna szük-

ségük, amit már jelentettek is a trösztnek. Helyes lenne, ha a dolgozók véleményét, javaslatát 
is meghallgatnák. Hajdú János elvtársnak az a javaslata a 4-es ereszke ürescsille ellátásával 
kapcsolatban, hogy hosszabbítsák meg a végnélküli kötelet. Ha ez megtörténne, nem kellene a 
bányásznak segédkötéllel hűzni a munkahelyre az üreset. Gál elvtárs, az üzem igazgatója ezt 
ugyan már meg is ígérte, de még mindig nem valósították meg. A dolgozók véleménye szerint 

az 5-ös ereszkében az ürescsille hiányon úgy lehetne enyhíteni, ha a duplavágányt két- három 
méterrel meghosszabbítanák, hogy ott ne hat, hanem kilenc ürescsille férne. Nemesi Ferenc 
elvtárs aknász szavain is érdemes elgondolkozni. Miután éjszaka nem folyik szállítás, a szén, 
amit este kitermelnek a bányászok, bennmarad a bányában s emiatt reggeli műszakkezdéskor 
nincs üres. Valamelyik nap 98 teli és harminchat meddővel megrakott csillét számolt meg 
Nemesi elvtárs reggel a bányában. Éhből következik az, hogy reggel nyolc óráig egy üres se 
jött le a bányába.  

Tóth János vájár a faellátásra panaszkodott. A műszakiak a pályakocsikkal megrakott fát nem 
oda küldik, ahová kellene, főképpen az éjszakás műszakban gyakori az olyan eset, hogy egy-

két órát járnak a dolgozók fáért. A műszaki vezetők nem ellenőrzik megfelelően a szállítás 
dolgozóit. Többször előfordul, hogy ahol éppen meggondolják, ott pakolják le a fát. A külön-

böző méretű faellátás is nehézségeket okoz. Gyakori eset, hogy a dolgozók a háromméteres 

fából készítenek kettő- ötveneset.  

Nem kielégítő a bányaüzem levegőellátása sem. A III. aknában olyan rossz munkahelyek van-

nak, hogyha lelőnek és egy órát várnak, még nem megy el a füst Van ugyan két légakna, de a 
légközlők annyira tönkrementek, hogy elszökik a levegő. Egy harmadik légakna építését vették 
tervbe, a helyét már ki is mérték, de az építését elhalasztották márciusra, mondván, hogy télen 
nehéz légaknát készíteni. Ez igaz, de miért nem építették meg nyáron az új légaknát?  

A műszaki vezetők a sok ezer tonna szénadósságot igyekeznek létszámhiánnyal magyarázni. 
Az igaz, hogy nincs meg a megfelelő létszámuk, de arra nem gondolnak, hogy megnézzék a 
„betegeket“. Ezen a téren tűrhetetlen a helyzet a bányaüzemnél. Kovács Erzsébet elvtársnő 
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SZTK ügyintéző kimutatása szerint az első negyedévben 422. a második negyedévben 361, a  
harmadik negyedévben 421, októberben, novemberben pedig 362 beteg volt. Novemberben 
például októberhez viszonyítva 10 ezer forinttal emelkedett a kifizetendő táppénz összege. Az 

első negyedévben a betegek miatt 2.925 műszak esett ki a termelésből, 540 tonna szénnel ter-

meltek kevesebbet. A harmadik negyedévben 3.341 műszak esett ki a termelésből, s mintegy 
630 tonna szénnel termeltek emiatt kevesebbet, Nemesi Ferenc aknász szerint, ha valamelyik 

dolgozó lakziba, vagy temetésre akar menni, az orvoshoz megy és kiíratja magát. A nagyszá-
mú beteglétszámért felelősség terheli a bányaüzem szakszervezetét. 237

 

Neki volna kötelessége, hogy aktívái segítségével meggyőződjön arról, hogy valóban betegek 

a hiányzók.  

Szeptemberben 26 ember hiányzott igazolatlanul, októberben 99, novemberben pedig 159. 
Krajcár János tanvájár például ha hétfőn délelőttös, vagy délutános műszakra kellene jönnie, 
soha nem jön be dolgozni; Kontyos Mária szállítómunkás, mert a honvédségnél ismerkedő 
estet rendeztek, nem jött be a siktába. Olyan is előfordul, mint Tóth Sándor tanvájár esete. Az 
aknász elküldte csákánynyélért, de ő inkább leült a vágatban s ott várta meg a műszak végét. 
Az igazolatlan mulasztókkal szemben erélyesebben kellene fellépni. De ezt nem teszik. Arra 
hivatkoznak, hogy a betervezett kieső műszakok számát nem nagyon lépik túl. Felvilágosító 
munkáról egyáltalán nem beszélhetünk. Nincs, aki megmagyarázza az igazolatlan mulasztók-

nak, hogy egy mulasztás miatt körülbelül 2 ezer forintot dob ki az illető az ablakon.  

A sajószentpéteri bányaüzem tervteljesítését gátolja még az is, hogy a II. és III. akna dolgozói 
nem értik: meg egymást. Mindent csak maguknak akarnak. Sztupák György elvtárs, a III. ak-

na műhelyfőnöke elmondotta, hogy novemberben például volt öt darab üzemképes rázó- 

csuzdája, s mire a helyét előkészítették, hogy beszerelik, csak egy maradt, négyet elvittek a II. 
aknára. A dolgozók jogos felháborodására Urbán főmérnök azt a választ adta: a II. aknán 
már beépítették, ő már nem tud mit csinálni. Valójában a II. aknán még most sem építették be 
a rázócsuzdákat. Ezzel szemben a III. akna kapott egy rossz csuzdát, melyet három napig javí-
tottak, míg használni tudták, Augusztusban például a miskolci központi műhelyben a III. akna 
beküldött négy darab motort, egy jelző transzformátort, egy olajos automata kapcsolót és öt 
fúrógépet. Ezek a felszerelések elvesztek. Többször bejöttek érte Miskolcra, de itt már azt fe-

lelték, hogy még szeptemberben elkészítették és kiküldték azokat Sajószentpéterre. Hová lettek 

ezek a motorok? A II. aknához kerültek. A II. aknán most már annyi a fúrógép, hogy október-

ben például 8 fúrógép hányódott a villamos műhelyben.  

Gátolja még a bányaüzem tervteljesítését a versenyszellem ellaposodása is. A III aknában, 
amely 1951-ben az országos versenyben a harmadik helyet érte el jóformán egyáltalán nincs 
verseny.  

Amióta nincs frontfejtésük, a dolgozók azt sem tudják, hogyan állnak a tervteljesítéssel. Jogo-

san kérik, hogy az elővájásnál is adják meg az elért eredményeket vagy százalékban, vagy 
centiméterben.  

                                                 
237

 Megint csak egy megjegyzés. A munkafegyelemről, a lógósokról, a táppénzcsalókról már vagy tucatnyi cik-

ket és tanácskozási részletet beidéztünk. Miért nem lehetett rendet tenni? A krónikus létszámgondok miatt túlzot-

tan elnézőek voltak az emberekkel. Nagy kérdés, hogy érdemes volt-e? 



Sajószentpéter szénbányászata 31. Sajószentpéteri bányák 1950-1954 

147 

A sajószentpéteri bányaüzem az itt felsoroltak miatt nem teljesíti tervét. Persze van még egy 
sor más probléma, mely megoldásra vár, de ezek a legégetőbb hiányosságok. A bányaüzem 

műszaki vezetői a borsodi széntröszttel egyetértésben beszéljék meg a legfontosabb tennivaló-
kat, azt, hogy hogyan tudnák a jövőben teljesíteni tervüket, hogyan tudnának adósságukból 
törleszteni, a bánya dolgozói számolják fel a közönyösséget, mert ha ezt nem teszik, 18 ezer 

tonna szénadósságukból nem hogy törleszteni tudnának, hanem az még jobban növekszik.  

FODOR LÁSZLÓ”238
 

 

1954-ben kerül sor Sajószentpéter IV. akna bezárására. 

Sajószentpéter IV. akna, amely eredetileg, önálló függőkötélpálya szállítással rendelkezett, 

amely a Sajószentpéter-Berente közötti országút mögött, a MÁV-vasút mellett kiépült osztá-
lyozónál végződött. 

A bánya gazdaságosságát ennek a viszonylag költséges szállítási módnak a feladása sem állí-
totta helyre.  

A vízveszélyes bányászatot 1954-ben megszüntették Sajószentpéter IV. aknán. 

 

 

 

A III. aknához vezető útcsatlakozás helye 

 

 

 

 

 

 

A IV. akna helye 
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Sajószentpéter IV. akna, 1954 

 

 

A valamikori Sajószentpéter IV. akna239
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 Sajószentpéter IV. akna, N 48° 12,865'; E 20° 40,075';   https://www.geocaching.hu/poi.geo?id=131148 

 

https://www.geocaching.hu/poi.geo?id=131148
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Részlet az ipar és bányavasúti térképből240
 

 

 

Mindezek zárásaként néhány statisztikai adat, 

részben a teljes borsodi szénbányákról és ebben a Sa-

jószentpéterhez tartozó üzemek is. 

A Borsodi szénbányászati Tröszt 1952-ben jött létre. 
Az előzmények a korábbi fejezetekben leírásra kerül-

tek, főleg a sajószentpéteri szénbányászat mentén. 

Statisztikák mindig készültek. A legkorábbi években 
csak a nagyvállalatok készítettetek ilyen jellegű, ala-

pos munkákat. Nem igazán voltak egységes követel-

mények. 

Borsodban is 1957-től készültek az egységesebb válla-

lati elveken alapuló, úgynevezett „Statisztikai évköny-

vek”. 

Voltak próbálkozások az elődvállalatok adatainak ren-

dezésére és gyűjtemények kialakítására, – 1938-1956 

időszak –, majd ezen és az érdeklődésen felbuzdulva, 

megszületett egy 1952-1956 évekre szóló összeállítás. 
Mindezt az akkori „Terv- és Statisztikai Osztály” 

munkatársai hozták össze, valószínűleg nem kis mun-

kával! 
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 Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyv-

tár) 
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Mi az adatokat e fejezethez ebből az anyagból válogattuk. 

 

 

Ebben nem csak Sajószentpéter szénbányái, hanem az akkori Borsodi Szénbányászati Tröszt 
más bányái is nyomon követhetők.  

Az első táblázatban vagon/nap mértékegységben vannak az adatok feltüntetve. Ez azt jelenti, 
hogy 10-zel való szorzás alapján a tonna/nap széntermelések láthatók. A táblázat bontása mu-

tatja a szénbányaüzemek felosztását is. A második táblázatban az éves termelések vannak 

feltüntetve tonnában. 

 

A két táblázat alapján a termelési napokra vonatkozó információt is számítani lehet. 

 
Év 1952 1953 1954 

Termelő napok 306 306 309 

 

Ez bizony szépen ki is jön az akkori ünnepekkel (52 vasárnap, április 4, május 1, augusztus 
20, és két nap karácsony…).  
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Ezen évek alatt a termelés-fejlődését adja a következő táblázat. Jól láthatók a tendenciák, 
amik a korábbiakban is leírásra kerültek, mind a fejlődést előmozdító, mind az akadályozó 
tényezők is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A frontfejtések teljesítményére vonatkozó összefoglaló, vagon/nap és évi összes-tonna mér-

tékegységben. 
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A frontfejtések teljesítményei  

 

A kamrafejtések teljesítményei (vagon/nap és tonna /év) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vágathajtási adatsorokból 
az innen termelt napi szén-

mennyiségek (vagon/nap) és 
az éves összes. 
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Üzemenkénti éves széntermelés (tonna) 

 

Termelés megoszlása az összes termelés %-ában. (Bükkaljai Bányaüzem) 

Akna 
 1952 1953 1954 

Összes termelés %-ában 

Sajószentpéter II. 
frontfejtés 21,5 44,7 27,5 

kamrafejtés 56,1 24,2 37,5 

elővájás 22,1 30,8 38,5 

Sajószentpéter III. 
frontfejtés - - - 

kamrafejtés 50,2 44,4 39,0 

elővájás 49,3 54,8 61,0 

Berente 

frontfejtés 30,7 22,6 28,7 

kamrafejtés 52,8 46,1 31,2 

elővájás 15,9 31,3 40,1 

Kondó 

frontfejtés 3,4 3,1 41,1 

kamrafejtés 61,9 62,4 37,0 

elővájás 34,7 34,4 21,9 

Kossuth 

frontfejtés - - - 

kamrafejtés - - - 

elővájás - - - 

Tervtáró 

frontfejtés 61,7 51,2 52,5 

kamrafejtés 16,1 24,7 25,8 

elővájás 21,9 24,1 21,7 

 

Gépi jövesztés a Borsodi Szénbányászati Tröszt szintjén 

 

 

 Vágathajtás tröszti szinten (méter) és a korszerű biztosítási módok 
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Produktív teljesítmények alakulása 

 

 

 
 

Fizikai létszám (fő) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéter bányái  
1955-1956 
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1955. 

 

Nézzük csak ezt az évet is! Márpedig ez sokak várakozásaival ellentétben, a „vissza-

rendeződés éve‖! 

 

„A borsodi bányaüzemek leküzdik a hóokozta nehézségeket  

Az utóbbi napokban a nagy havazás a megyében sokfelé járhatatlanná tette az utakat. 
Emiatt a Borsodi Szénbányászati Tröszt több üzemében jelentős termeléskiesés következett be. 
Sok bányaüzemhez késve érkeztek a bányászokat szállító gépkocsik, más üzemekbe pedig meg 
sem érkeztek a bányászok. A napokban Csenyétéről, más alkalommal, két napig Rakamazról 
maradt ki a bányászjárat. a műszakkiesések természetesen a felszabadulási versenyben is 
éreztetik hatásukat, s néhány bányaüzemnél ez akadályozza a terv teljesítését.  

A bányaüzemek vezetői, az Északmagyarországban megjelent felhívás alapján is – megtették a 
szükséges intézkedéseket, hogy ha a hó tovább is akadályozza a közlekedést, a bányászokat az 
üzem területén tudják elhelyezni; Ezzel biztosítják, hogy minden nap megjelenhessenek a mű-
szakon.  

A diósgyőri bányaüzem két – eddig más célra használt – helyiséget rendezett be ideiglenes 
szállásoknak. Kályhát is állítottak be, hogy a termet fűteni lehessen. Vaságyakat, fehér lepe-

dőket, párnát, paplant biztosítottak a szállások részére, melyek jól felszerelve, „üzemképesen― 
várják lakóikat; Arról is gondoskodtak, hogy azok, akiknek pár napot itt kell töltenie, megfele-

lő szórakozási lehetőséget is találjanak.  

Hasonlóképpen felkészültek a sajószentpéteri bányaüzemnél is. A ' legényszállóba pótágyakat 

állítottak be, s pótszállásokról is gondoskodtak. Az alberttelepi és az ormosi bányatelepen 
több bányász is bejelentette: szívesen magához fogadja pár napra bányásztársát, aki a közle-

kedési nehézség miatt nem tud hazamenni.  

A bányászjáratok zavartalan közlekedésének biztosítására gondoskodtak a bányászautóbusz-

ok hólánccal, lapátokkal való felszereléséről is. Azonkívül fűtött melegedőhelyeket létesítettek 
a bányászjáratokra várók részére.  

(K. L.)‖1
 

 

„A bonyolult bérezés szénbányászatunk fejlődését gátolta  

A bányászatunk 10 év alatt hatalmas fejlődésről tanúskodik. A magyar bányászok, hí-
ven harcos hagyományaikhoz, fáradságot nem kímélve járultak hozzá népi demokráciánk 
megszilárdításához. Az utolsó másfél évben azonban hanyatlás mutatkozott szénbányászatunk 
munkájában. Bizonyítja ezt az, hogy 1954-ben – országos viszonylatban – több mint félmillió 
tonna szénnel maradt adósa népgazdaságunknak. Ebből az adósságból a borsodi trösztre 290 
ezer tonna, az ózdi trösztre 75 ezer tonna jut.  

                                                 
1
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Ez a tény azt igazolja, hogy megyénk bányászai sok-sok csille szénnel tartoznak népgazdasá-
gunknak. Ehhez a nagymérvű lemaradáshoz egyéb okok is – mint objektív nehézségek, helyte-

len műszaki vezetés, tudatosan szabotáló bányanövelés sttb. – közrejátszottak s nem kis mér-

tékben közrejátszott a szénbányászat egész területén alkalmazott rossz bérezési rendszer. A 

bányában a fizikai és szellemi dolgozók részéről sok szó esett már arról, hogy mennyire fékezi 
a szénbányászok munkáját, a tervek teljesítését a bonyolult, a dolgozók számára nehezen ért-

hető bérelszámolás. A régi bérezés nem volt ösztönző hatással a dolgozókra, mert nem tudták 
előre, hogy mennyi munkáért mennyi bért kapnak… 

Az új szakasz célkitűzései, az életszínvonal emelése előfeltételeinek biztosítása megkövetelte, 
hogy a szénbányászat tervében is gondoljunk az önköltség csökkentésére, a termelékenység 
emelésére, a fejteljesítmény növelésére. Ezek a célkitűzések minden részleteiben vonatkoztak 
és vonatkoznak megyénk mindenegyes bányájára. Ennek ellenére bányaüzemeinkben nagy 

volt a béralaptúllépés: az ózdi trösztnél kb. 1 millió, a borsodi trösztnél 28 millió forint. A 
béralaptúllépéssel párosult a fejteljesítmény egyhelyben való topogása, illetve visszaesése, a 
borsodi trösztnél például a fejteljesítmény 1953-hoz viszonyítva 14 százalékkal, az ózdi tröszt-

nél 18 százalékkal esett vissza.  

Abban, hogy a fejteljesítmények nem növekedtek, komoly szerepe volt annak a bonyolult ma-

tematikai képletekkel kiszámítható bérezési rendszernek, mely a bányászok számára érthetet-

len, volt. A dolgozó nem értette meg, miért számolnak el neki 12 centiméter vágatkihajtást, ha 
ő ácsolatot állított be. A dolgozók nem egy esetben bizalmatlanok voltak az egész bérezési 
rendszerrel szemben. Ennek következtében sok helyen olyan nézet alakult ki a bányászok kö-
zött, hogy „hiába dolgozok többet, az irodában addig csűrik-csavarják a percnormát, hogy a 
mi keresetünk az úgy sem lesz több. Ilyen körülmények között a fejteljesítmény növelésére 
mozgósító politikai felvilágosító munkánk – tekintettel arra, hogy a bérezés, vagyis az anyagi 
ösztönzés sem vált a dolgozó előtt nyilvánvalóvá – gyakran hatástalan maradt.  

Akadályozta a helytelen bérezési rendszer a széntermelésünket más oldalról is. Megyénk bá-
nyáinak többségénél a nem megfelelő elővájás és feltárás híján nem állt megfelelő számban 
munkahely a vájárok rendelkezésére, például Sajószentpéteren a III-as, az edelényi I-es akná-
ban, az ormosbányai II-es, III-as aknában.  

Ez minden esetben a tervszerű bányaművelés rovására ment. Ennek pedig az a káros követ-

kezménye lett, hogy a szükségesnél több dolgozót telepítettek a meglévő munkahelyekre, – 

megyénkben kivétel nélkül minden bányában – s így akadályozva volt a fejteljesítmény növelé-
se, s a szén önköltségének csökkentése. Mindezt elősegítette – a szigorú technológiai utasítás 
elhanyagolásán, az alacsony műszaki vezetésen túl – a rossz bérezés is. Megyénk bányáiban 
az elmúlt évek során elhanyagolták a perspektivikus tervek teljesítését. A bánya alapvető mű-
velése, mint a feltárás, elővájás háttérbe szorult. Bizonyítja ezt az, hogy a borsodi tröszt a 
tervezett munkahelyenkinti átlagos 50 folyóméter havi elővájási tervét nem teljesítette. Az ózdi 
trösztnél például 1954-ben az elővájási feltárási munkálatoknál a tervszerűség 78–80 száza-

lék volt. a régi bérezés elsősorban a közvetlen szénszükségletet tartotta szem előtt és így a 
frontfejtéseken nagyobb kereseti lehetőségeket biztosított az elővájáson és feltáráson dolgozók 
rovására. Nem is beszélve a fenntartáson dolgozókról. A régi bérezés alacsonyabb szaktudást, 
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illetve szakmunkát igénylő munkaterületet helyezte előtérbe, nem ösztönözte a dolgozókat a 
szakmai képzés fokozatos elsajátítására.  

Mindennek következménye az lett, hogy mindenki a fejtésen akart dolgozni és az elővájástól 
megszabadulni… 

Akadályozta a termelékenység emelését, hogy a dolgozók meggyőzése nélkül, illetve az egyéni 
bérezés jó feltételeinek megteremtése nélkül – a dolgozók akarata ellenére sok helyen egyér-

telműen az egyéni bérezés mellett kardoskodtak, az nem képezi vita tárgyát, hogy a szocialista 
bérezési elv kétségtelenül az egyéni bérezés, de ennek teljesítményt emelő, anyagilag ösztönző 
hatása is csak a megfelelő feltételek biztosításával, megteremtésével érvényesülnek, mely fel-

tételek elsősorban a frontfejtésen állnak fenn.  

Nem tette a termelés fokozásában érdekeltté a dolgozókat a súlyozás bevezetése, a bányászok 
egész havi fizetése függött attól, hogy egy-egy munkahelyen milyen teljesítményt értek el.  

A fentemlített hibák károsan hatottak ki a verseny szervezésére is. Nem utolsó sorban a régi 
bérezés fogyatékosságának is betudható az, hogy megyénk bányászainak az utóbbi időkig 
mindössze 45–50 százaléka vett részt aktívan a különböző versenyszakaszokban. A szocialista 
versenyt, mint a termelés emelésének egyik legfontosabb rugóját, nemhogy segítette volna a 
régi bérezési rendszer, hanem sok esetben annak fékjévé vált. Mivel nem volt meg a megfelelő 
anyagi érdekeltség a termelés fokozásában, a bányász dolgozók nem érezték magukénak a 
versenyt. Az igaz, hogy a becsületes dolgozók helyeselték a versenyt, a célkitűzéseket, de nem 
serkentette ezt a régi bérezés.  

Annak érdekében, hogy a szénbányászat bérrendszere az eddigieknél hatékonyabban segítse a 
szénbányászat feladatainak megvalósítását, a Minisztertanács a párt javaslatára hozta a ha-

tározatot, mely módosítja az eddig alkalmazott bérrendszert. Az új bérrendszer elsősorban a 
fentemlített hibák kiküszöbölését célozza. Bevezetése hathatós segítséget nyújt az 1955-ös 
szénbányászati terv teljesítéséhez.  

(k – m –)‖2
 

 

Ehhez is csak egy megjegyzés! Az újságíró érzékletesen cizellálja a dolgokat, de a bérezésre 
mindig törvények, jogszabályok vonatkoztak. Ezt a bánya vezetőinek alkalmazniuk kell, kel-

lett, ha tetszik, ha nem. Talán ott kellene reklamálni, ahol ezeket a lehetetlenül nehézkes dol-

gokat kitalálták! 

 

„Járási küldöttértekezletek  

Megyeszerte folynak a járási városi és kerületi DISZ küldöttértekezletek. Az alábbiak-

ban szemeivé nyékét adunk az értekezleteken elhangzott beszámolókból és felszólal 
ásókból. 

A MISKOLCI járás küldöttértekezletén több mint száz küldött jelent meg. A vezetőség 
beszámolója olyan eredményeket említett, mint a herbolyai, sajószentpéteri és kondói ifjúsági 
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bányász-brigádok eredményei. Herbolyán például 3000 tonna szenet termeltek ki terven fe-

lül…‖3
  

 

„Öt borsodi bányaüzem teljesítette túl esedékes tervét  

A felszabadulási versenyben a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemei közül öt üzem 

teljesítette túl január 1-től március 20-ig esedékes tervét. A legjobb eredményt a sajókazai 
üzem érte el, amely terven felül 4560 tonna szenet termelt; a bánfalvai üzem 2530 tonna, a 
szuhakállói 2200 tonna, a lyukói 950, a kondói üzem pedig 400 tonna szenet adott terven felül 
népgazdaságunknak.  

Most a felszabadulási műszakon szebbnél-szebb eredmények születnek, Sajószentpéteren Só-
lyom Lajos 234, Kondón H. Bencs Pál 18 fős csapata 203, Izsófalván Csillag István 198 szá-
zalékos teljesítményével mutatja meg hogy tettekkel harcol a Központi Vezetőség határozatá-
nak megvalósításáért.  

KOVÁCS GÁBOR‖4
 

 

„HÍREK A FELSZABADULÁSI VERSENYRŐL… 

A sajószentpéteri II. akna frontfejtésén Sólyom Lajos csapata 160, Gardi Pál csapata 
133, Verebély Károly csapata pedig 131 százalékos teljesítményt jelentett. Az elővájáson 

Csire József csapata 155, a kamrafejtésen Szloboda Károly csapata 150 százalékra teljesítette 
tervét. Ilyen szép győzelmekkel érhetett el az üzem március 16-ig 104 százalékos átlagtelje-

sítményt. Az eredmények elérését nagyban elősegítették a műszaki vezetők a műszaki feltételek 
biztosításával.‖5

 

 

„Bányászok, a széncsaták hősei!  

A terv mindennapos teljesítésével ünnepeljétek hazánk felszabadulásának 10. évfordu-

lóját  

Közeledik április 4, országszerte folyik a felszabadulási verseny. A Borsodi Szénbá-
nyászati Tröszt sok bányaüzeme eredményesen küzd terve teljesítéséért, túlteljesítéséért. Je-

lenleg 8 bányaüzem teljesíti rendszeresen tervét: Bánfalva, Izsófalva, Kurityán, Szuhakálló, 
Lyukóbánya, Ormosbánya, Kondó és Sajószentpéter.  

A többi bánya még mindig nem éri el a 100 százalékot, bár Felsőnyárádon március 23-án 104 
százalékos, Alberttelepen 101.5 százalékos eredményt értek el. Borsodi bányászok, adjatok 
több, jobb és olcsóbb szenet a hazának! 

KÉT RÖVID KÉRKÉS – KÉT RÖVID VÁLASZ  
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A sajószentpéteri bánya hosszú időn át nem teljesítette tervét. Márciusban azonban ja-

vult a munka. Sajószentpéter havi tervét 100.7 százalékra teljesíti, március 23-i teljesítménye 
pedig 104.3 százalék volt.  

Két kérdést teszünk fel Urbán főmérnöknek arról, minek köszönhető a jó eredmény?  

ELSŐ KÉRDÉS. Hogyan sikerült túlteljesíteniök előirányzatukat?  

VÁLASZ. Elsősorban annak köszönhetjük a sikert, hogy elővájásaink végre jelentősen előre 
haladtak és így több termelő munkahelyet tudtunk létesíteni, mint azelőtt: Ezenkívül az ott 
dolgozó honvéd elvtársak is sokat segítenek.  

MÁSODIK KÉRDÉS. Mit tesznek az önköltség csökkentéséért?  

VÁLASZ. Bányánkban eddig a betörő lövésekhez voltak hozzászokva; Most a réseléses eljá-
rással jelentős mennyiségű robbanó anyagot takarítunk meg. A bányafával való tervszerű 
gazdálkodás érdekében „rabló brigádot― szerveztünk, melynek segítségével kétszer-

háromszor is fel tudjuk használni a bányafát.‖6
 

 

Itt a bizonyíték! Megérkeznek a „széncsaták‖ megerősítésére a néphadsereg alakulatai, Sajó-
szentpéterre is. Egy külön fejezetben írunk majd erről, hogy kik és milyen szervezetben „se-

gítették‖, önként, illetve más módon a széntermelést! Itt csak annyit, hogy a néphadsereg – 

fegyver nélküli, megbízhatatlannak minősített katonái – hadrendi számú munkás alakulatok-

ban (benne hadrendi bányászszázadok és bányász zászlóaljak) vesznek részt építési és bá-
nyamunka végzésében. Mellettük a rabok, különféle szervezetekben, főleg a KÖMI táborok-

ban teszik ugyanezt. 

Mindezekről a „rabmunkával‖ foglalkozó fejezetben már részletes elemzést készítettünk. 

 

A réselés előnyeiről már a legkorábbi MÁK Rt kísérletek és a réselés bevezetésnél ír-
tunk, a XX. század elején! 

 

„Harcban a Központi Vezetőség határozatának megvalósításáért   

Április 4 után, május1 előtt fokozódó lendülettel harcolnak a szuhakállói bányászok a 
terv tervteljesítésért 

A szuhakállói bányaüzem dolgozói becsülettel helytálltak az április 4-i versenyben. 

Határidő előtt teljesítették első negyedévi tervüket, emellett 1500 tonna szénről szóló vállalá-
suknak is maradéktalanul eleget tettek… 

A termelés lendületére és a pártszervezet jó munkájára jellemző, hogy szinte Szuhakálló az 
egyetlen bányaüzem a Borsodi Szénbányászati Tröszt területén, ahol az ünnep után sem volt 

igazolatlan műszakmulasztó. A műszaki vezetés a tervezésnek megfelelően tudta telepítem a 
munkahelyeket. Nemcsak a szénfalnál dolgozó bányászok, de a szállítás és a fenntartás dolgo-
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zói is megjelentek munkahelyükön. Ez a magyarázata, hogy a szuhakállói bányászok már 
most, a május 1-i verseny kezdetén is túlteljesítik tervüket. Csütörtökre virradóan napi elői-

rányzatukat ismét 108 százalékra teljesítették, s havi tervükön felül már csaknem 300 tonna 
szenet szállítottak felszínre.  

Ezt az eredményt most még nem sok bányaüzem tudja felmutatni. Bár a borsodi bányaüzemek 
egy része – mint Mártabánya, a sajószentpéteri vállalat mindkét aknája és a rudolftelepi üzem 
– túlteljesítette napi tervét, a tröszt számos bányaüzemében visszaesés tapasztalható. Ebből 
ered, hogy bár a Borsodi Szénbányászati Tröszt eddig előírt havi tervét 103 százalékra teljesí-
tette – napi tervével elmaradt. A borsodi bányászoknak már most meg kell fogni a munka vé-
gét – hogy eddig elért eredményüket a május 1-i versenyben ne csak tartani, hanem fokozni is 

tudják.‖7
 

 

„Békevonatokat― indítanak május 1-én a borsodi bányászok  

A felszabadulás 10. évfordulójának tiszteletére az ormosi bányászok ünnepélyesen in-

dították útnak a békevonatot, mely a felszabadulási versenyben az ormosi bányászok áltat 
terven felül termelt 1000 tonna szenet szállította el az ipari üzemekbe.  

Most, a május 1. tiszteletére kezdeményezett verseny során az ormost bányászok felhívással 
fordultak a többi borsodi bányaüzemhez, hogy május 1-én a terven felül termelt szénnel indít-
sanak újabb békevonatokat. Felhívásukban az ormosi bányászok újabb 1000 tonnás békevo-

nat indítására tettek ígéretet.  

A felszólításhoz máris számos borsodi bányaüzem csatlakozott. A bányászok röpgyűléseken 

beszélték meg a felhívást, nem egy helyen a békebizottságok bányásztagjai jártak elől 
jópéldával, vállalva, hogy mennyi szenet termelnek terven felül a békevonat indításához. Az 
alberttelepi bányászok 1000, a felsőnyárádi bányászok 800. a szuhakállói bányaüzem dolgo-

zói 700 tonna terven felül kitermelt szénnel indítanak békevonatot a munkásosztály nagy nem-

zetközi ünnepének tiszteletére. 

 

Maradéktalanul teljesíti tervét a sajószentpéteri bányaüzem mindkét aknája8
 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt sajószentpéteri bányaüzemének mindkét aknája azok 
közé a borsodi bányák közé tartozik, melyek a május 1-i versenyben maradéktalanul teljesítik 
tervüket. A felszabadulási versenyben a sajószentpéteri 2-es és 3-as akna még a sereghajtók 
között volt. Az üzem vezetősége, de maguk a bányászok is, most az új versenyszakaszban az 
április 4-i verseny tapasztalatait megvalósítva harcolnak, hogy ebben a negyedévben le-

törlesszék első negyedévi adósságukat.  

A pártszervezet, a DISZ és a műszaki vezetés összefogásának eredményeként azóta szinte 
egyetlen nap sem volt. hogy a sajószentpéteri bányászok ne az üzem tervének túlteljesítéséről 
adtak volna számot.  
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A 2-es aknán a pártszervezet azzal kezdte, ami a tervlemaradásnak legfőbb oka volt: az igazo-

latlan műszakmulasztások felszámolásával. A jól dolgozó kommunisták pártmegbízatásként 
vállalták a gyakorta hiányzó bányászok patronálását. Ennek eredményeként nemcsak az iga-

zolatlan műszakmulasztások száma csökkent, de a jobb munka következtében a bányászok 
fejteljesítménye is emelkedett. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a műszaki vezetés az előkészített 
munkahelyek biztosításával nyújt segítséget a bányászoknak – máris megvan a magyarázata, 
mivel érték el az aknaüzemben a terv túlteljesítését.  

A 3-as aknán a munkahelyek kialakításánál figyelembe vették a bányarész geológiai viszonya-

it, milyen a nyomás, milyen az elvizesedés, s ennek megfelelően adnak a bányászoknak a hely-

színen tanácsot, hogyan fejtsék a szenet. Gondoskodnak arról is, hogy szerszámra és az 
ürescsille ellátásra se legyen panaszuk a bányászoknak. A szállítás átszervezésével, a ciklusos 

termeléssel sikerült is megteremteni a többtermelés feltételeit.  

Ennek eredménye, hogy a sajószentpéteri bányaüzem mindkét aknája túlteljesítette eddig elő-
írt havi tervét, s a sajószentpéteri bányászok a május l-i versenyben már több mint 200 tonna 
szenet szállítottak felszínre terven felül.  

(K.L.)‖9
 

 

„Újítási javaslatok sorsa a sajószentpéteri II. aknában  

A Borsod megyei bányászszakszervezet javaslatára a napokban egy bizottság felül-

vizsgálta a sajószentpéteri II. akna újítási mozgalmát. A bizottság tagjai: Rácz János, a bá-
nyászszakszervezet termelési felelőse, Kovács Gábor. a tröszt versenyfelelőse, Hanzók István 
és Kammel Lajos, a tröszt újítási csoportjának munkatársai voltak. A bizottság jelentésében a 
következőket állapította meg:  

A bányászat előtt álló legfontosabb feladat az 1955-ös terv hiánytalan teljesítése és a második 
ötéves tervre való felkészülés. E feladatok teljesítését segíti elő a Minisztertanács és a SZOT 
1954. február 3-i határozata, valamint a Nehézipari Minisztérium által kiadott végrehajtási 
utasítás, amely kimondja, hogy: „a termelési értekezleteken elhangzott javaslatokat két napon 
belül a javaslatok könyvébe be kell vezetni. A javaslatok könyvét a vállalat, újítási megbízott-
jának át kell adni, aki két napon belül az újításra alkalmas javaslatokat számmal látja el és az 
újítási naplóba bevezeti. Erről a tényről a javaslatot tevő dolgozót értesítik. Az ilyen javasla-

tot úgy feli elbírálni, mint egy benyújtóit újítást‖.  

Hogy a gazdasági és a szakszervezeti szervek milyen keveset törődnek a határozatok végre-

hajtásával. bizonyítja, hogy a sajószentpéteri II-es aknán a javaslatok könyvét nem rendszere-

sítették. Természetes, így nem is kísérhetik figyelemmel a dolgozók termelési értekezleteken 
elhangzott javaslatait. Ez n magyarázata annak, hogy míg az üzem előtt álló feladatok nőnek, 
az újítási javaslatok száma csökkent.  

A sajószentpéteri II-es aknán 1954 szeptemberében hat újítási javaslatot adtak be. Az újítók 
közül öt műhelyi, egy pedig műszaki dolgozó. 1954 decemberében mindössze három újítást 
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nyújtottak be, amelyből kettőt el is fogadtak. Az újítók közül kettő műszaki, egy pedig fizikai 
dolgozó.  

1955 decemberében nyújtotta be újítását Feledi Sándor elvtárs. 110 Voltos fúrógép átteker-

cselését 42 voltosra, mely az emberi szervezetre már nem veszélyes. Mi lett a sorsa ennek a 

nagyfontosságú, országos jelentőségű újításnak? 1951. december 10-én adta át Feledi elv- 

társ újítási javaslatát, amelyet az üzem újítási bizottsága december 25-én tárgyalt le. Az újí-
tónak megállapítottak 500 forintos díjelőleget, s mint országos jelentőségű javaslatot, átküld-

ték a tröszt újítási osztályára. A tröszt illetékes szerve 1955. február 28-án tárgyalta a javas-

latot. melyet el is fogadott és visszaküldött az üzemhez azzal az utasítással, hogy a fúrógépet 
alakítsák át. A tröszt ezzel egyidőben a javaslatot elküldte a gépészeti osztályhoz és a Bánya-

műszaki Felügyelőséghez véleményezés végett, hogy az újítást az Országos Találmányi Hiva-

talhoz felküldhesse. A véleményezés megszerzése után a tröszt újítási osztálya március 31-én 
felküldte az újítást a Szénbányászati Minisztérium újítási osztályára, s azóta – semmi sem 

történt. Igaz, hogy még a tröszt sem intézte el, hogy a fúrógépeket a beadott újítás alapján át- 
tekercseljék, s ezzel elősegítsék a fúrógépnél történő áramütéses balesetek csökkenését.  

1955 márciusában egyetlenegy újítást sem adtak be a sajószentpéteri II-es aknán. Ennek oka 
elsősorban az volt, hogy Farkas elvtárs, újítási megbízott leltározott, s nem ért rá az újítások-

kal foglalkozni. A következő hónapban, amikor az újítási felelősnek már volt ideje, nyolc újí-
tási javaslatot adtak be a dolgozók.  

Mi az oka annak, hogy a sajószentpéteri II-es aknán kevés az újítók száma? Elsősorban az, 
hogy sem a gazdasági, sem a szakszervezeti szervek nem foglalkoznak az újításokkal, nem 
hívják fel a dolgozók figyelmét egy-egy nehézség megszüntetésére. Nagyban gátolta az újítási 
mozgalmat az is, hogy 1952- ben megszüntették a függetlenített újítási megbízott funkcióját, s 
most az újítási megbízottak többletmunkaként végzik el ezt a feladatot. Hogy a gazdasági és a 
szakszervezeti szervek lebecsülik az újítómozgalom jelentőségét, bizonyítja, hogy a 
sajószentpéteri Il-es aknán az üb. ülésen pl. még egyetlen egy esetben sem számoltatták be az 
újítási megbízottat a mozgalom fejlődéséről. Nem foglalkozik az újítási megbízott munkájával 
az igazgató és a főmérnök sem.  

A bizottság javaslata alapján a sajószentpéteri Il-es akna vezetői most igyekeznek megszün-

tetni ezeket a hibákat.‖10
 

 

„A Borsodi Szénbányászati Tröszt jelenti  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói május első napjaiban igen gyenge teljesítés-

sel kezdték a hónapot. Május 28-ig mindössze 96.1 százalékra teljesítették a havi esedékes 
tervet. A megyei bányászaktíva értekezleten a borsodi bányák élenjáró dolgozói határozatot 
hoztak: a trösztnek június 15-ig 9000 tonna szenet kell termelni terven felül, hogy törlesszen 
múltévi súlyos adósságából. Májusban csak a harmadik dekádban sikerült jobb eredményt 
elérni, amikor két nap kivételével felszínre szállították az előírt szénmennyiséget.  
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A tröszt egyes bányaüzemeinek dolgozói példamutatóan tesznek eleget feladatuknak. Az 
izsófalvai bányászok a június 15-ig vállalt 350 tonna és az augusztus 28-ig vállalt 1300 tonna 
szénből májusban terven felül már 1550 tonnát termeltek. Az izsófalvai bányászok a második 

negyedévben ki akarják érdemelni az élüzem címet.  

Jól dolgoztak májusban a szuhakállói és a kurityáni bányaüzem dolgozói is, akik 108.2, illetve 
107.3 százalékon állnak havi tervük teljesítésével. 100 százalék felett termelnek a 
sajószentpéteri és sajókazinci bányaüzem dogozói is.  

Nem jól harcolnak azonban az adott szó valóraváltásáért a rudolftelepi, alberttelepi és 
ormosbányai üzemben, ahol jóval 100 százalék alatt teljesítik a tervet. Szégyenletesen lema-

radtak a bánfalvai bányászok, akik csak alig a felét teljesítették havi tervüknek.‖11
 

 

„A Borsodi Szénbányászati Tröszt élenjárói 

A bányászaktíva után fokozódott a munka lendülete a Borsodi Szénbányászati Tröszt 
üzemeiben. Megindult a harc a határozat megvalósításáért. Bizonyítja ezt, hogy a tröszt egy 
sor bányaüzeme magasan túlteljesítette május havi tervelőirányzatát. A kondói üzem 115.8, az 
izsófalvai 113.1, az edelényi 1126, a szuhakállói 107.7, a kurityáni 107.1, a sajószentpéteri 
104.1, a sajókazinci 103.4, a lyukóbányai 100.6, a berentei 100.3 százalékra teljesítette máju-

si előírását. A tröszt azonban nem teljesítette tervét, 96.6 százalékos eredménnyel zárt. A le-

maradásért elsősorban a felsőnyárádi, sajókazai, ormosbányai, diósgyőri, rudolftelepi, 

alberttelepi és a bánfalvai üzem dolgozói a felelősek.  

A lemaradt üzemek dolgozói vegyenek példát a 12 elővájási és fejtési csapat dolgozóiról. 
Bencs Simon 18 fős csapata a kondói bányaüzemben, májusban 174.3 százalékra teljesítette 
tervét, s mintegy 900 tonna szenet adott terven felül. A József- aknában Juhász Gyula 10 fős 
fejtési csapata 1869 százalékot ért el a múlt hónapban, 300 tonna szenet termeltek terven fe-

lül. Földi József 12 fős szuhakállói csapata 168 százalékkal és 620 tonna tervenfelüli szénnel 
dicsekedhet. 

Az elővájási csapatok közül májusban a legjobb eredménnyel dolgozott: Gampe László 6 fős 
csapata Sajószentpéteren 178.5 százalékot ért el, 21 folyómétert hajtott ki terven felül. Valler 

János 12 fős csapata a pálinkástárói bányaüzemben 158.6 százalékra teljesítette tervét. 41 
folyómétert hajtott ki terven felül.  

A DISZ II. kongresszusáig a lemaradó üzemek fokozzák lendületüket, hogy a borsodi bányá-
szok adott szavuknak, eleget téve, a 9000 tonna terven felüli szén kitermelésével ünnepeljék 
ifjúságunk nagy ünnepét, a DISZ II. kongresszusát.  

KOVÁCS GÁBOR 

a borsodi tröszt versenyfelelőse‖12
 

 

„Front –, elővájó – és feltáró brigádok versenye  
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A szénbányászati minisztérium jelenti:  

A front– elővájó– és feltáróbrigádok versenyének májusi szakasza is több kiváló ered-

ményt hozott.  

A frontbrigádok versenyében a kondói H. Bencs Pál brigádja lett az első 188 százalékos 
eredménnyel. A 18 tagú brigád havi előirányzatán felül 1172 csille szenet szállított felszínre. 
Második az ugyancsak kondói Bencs Simon – brigád. amely az első negyedévben a nagy fron-

tok versenyének győztese volt. A brigád havi előirányzatát 174.3 százalékra teljesítette, har-

madik a komlói Vörös János brigádja.  

Az elővájó – és feltáróbrigádok versenyében harmadik a sajószentpéteri Gampe László brigád 
178.5 százalékos eredménnyel. (MTI)‖13

 

 

„Bányászfiatalok a DISZ I1. kongresszusának tiszteletére  

A somsályi bányászfiatalok kiváló eredményeket érnek el. Ifjú Vincze Lajos 129 száza-

lékot. Stricz Zoltán pedig 127 százalékot mutatott fel. Nem maradnak le a farkaslyukiak sem. 

Nagy Sándor ifjúsági brigádja 116 százalékot teljesített.  

A miskolci járás bányáiban az ifjúság a DISZ II. kongresszusa tiszteletére 4826.1 tonna szenet 
adott terven felül. Kiemelkedően jól dolgozik a kondói Bencs Pál és Bencs Simon 18 fős ifjú-
sági brigádja. Homor Sándor 38 fős brigádja 126 százalékot teljesített.  

A sajószentpéteri Verebély Károly 531.1 tonna szenet adott terven felül. Berentén is akad ki-

emelkedő eredmény/ Koleszár Lajos 123.6 százalékot ért cl.  

Sajókazincon Tóth András. Sie József és Juhász József fejtési brigádjai dicsekedhetnek nagy-

szerű eredménnyel. Az elővájási brigádok közül Makkai Gyula 18 fős brigádja 30.5 folyómé-
terrel teljesítette túl tervét, 128.8 százalékos teljesítményt ért el.  

A szállítóbrigádok közül Tóth Endre szuhakállói szállítóbrigádja 104.5 százalékra tett eleget 
előírásának.‖14

 

 

„A SAJÓSZENTPETERI III-AS AKNA bányászai pénteken délután 5 óráira teljesítet-

ték első félévi kötelezettségüket. A feltáró üzem dolgozói ígéretet tettek arra, hogy a hónap 
végére terven felül 150 vagon szenet adnak az országnak. A III-as akna dolgozói a munkafe-

gyelem megszilárdításával érték el, hogy a borsodi szénmedencében elsők között jelenthették 
a féléves terv befejezését. Ebben az évben a III-as aknán igazolatlan hiányzás még nem for-

dult elő. Elsősorban az ő jó munkájuknak köszönhető, hogy a sajószentpéteri bányaüzem, havi 
tervének 106 százalékos teljesítésével elsők között áll a borsodi bányák versenyében.‖15

 

 

„Nagyobb támogatást a 103 számú Május 1 vájártanulóiskolának  
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 Észak-Magyarország, 1955. június (12. évfolyam, 127-152. szám)1955-06-07 / 132. szám 
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 Észak-Magyarország, 1955. június (12. évfolyam, 127-152. szám)1955-06-09 / 134. szám 
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A kondói bányák Kossuth-tárójában dolgoznak a sajószentpéteri 103-as számú Május 

1 vájártanulóiskola növendékei. Az ifjú vájárok a szakmai oktatás mellett a helyes műszaki 
irányítással szép eredményeket érnek el a széntermelésben. Sajnos igen kevés munkahely van 
részükre biztosítva, s így a meglévő kis munkahelyeken nagy létszámban vannak telepítve.  

A legutóbb például az üzemvezetőség úgy határozott, hogy a kondói bányákhoz tartozó, de 
most nem működő Béke-aknát adja át a bányásztanulók részére, azonban a biztonságos, egés-

zségvédelmet célzó követelményeknek nem tettek eleget, s így a vájártanulóiskola növendékei 
kénytelenek zsúfoltan a Kossuth-tárón dolgozni.  

Az üzemvezetőségnek sokkal nagyobb támogatást kell adni a tanulóintézetnek. Erre figyelmez-

teti őket Kozma Miklós. Doros Antal. Halász Zsigmond, Nagy Ferenc, Bodgár József, Kónya 

József. Jaskó Gyula és a többi fiatal vájártanuló 110–130 százalékos átlagteljesítménye is. Ne 

feledték, hogy a fiatalok az önköltség csökkentésében is ilyen figyelemreméltó eredményeket 
érnek el. A megengedett 2 százalékos palatartalom helyett csupán 1.52 százalékos palatartal-

mú szenet küldenek felszínre.  

KÖTELES SÁNDOR Sajószentpéter‖16
 

 

„Frontcsapatok nemes küzdelme  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt frontcsapatainak versenye a második negyedévi érté-
kelés szerint a következőképpen alakult:  

1. Juhász Lajos csapata 21 fő, Rudolftelep IV. 128.2 százalék.  

2. Kubaszek Imre csapata 21 fő Rudolf telep IV. 127.2 százalék.  

3. Bari István csapata 14 fő Kurityán 124.1 százalék.  

Az elővájási csapatok között a második negyedévben a következő három csapat érte el a leg-

jobb eredményt:  

1. Szakács János csapata 6 fő Sajószentpéter II. 186.8 százalék.  

2. Sólyom Pál csapata 6 fő Sajószentpéter II. 173.4 százalék.  

3. Csire József csapata 6 tő Sajószentpéter II. 157.7 százalék.  

A „szakma kiváló dolgozója’ kitüntetés elnyeréséért három dolgozó küzdött eredményesen. 
Ma már mindhárom elvtárs mellén ott díszeleg a „szakma kiváló dolgozója1’ kitüntetés, s 
megkapta a velejáró félhavi keresetet is. Varga János vájár Barossakna 1265.50 forint, Vi-

rágh Balázs vájár Berente 1581.10 forint, Gondos Ferenc vájár Berente 1655.88 forint pénz-

jutalomban részesült. E három dolgozó jó munkája legyen a követendő példa minden borsodi 
bányász számára.  

KOVÁCS GABOR versenyfelelős‖17
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„A gépek jobb kihasználásával akarják növelni a termelést a borsodi bányászok  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói július 23-ig esedékes havi tervüket 102.8 
százalékra teljesítették. Most eredményeiket tovább fokozva harcolnak adósságuk törlesztésé-
ért. Az üzemek közötti versenyben már csak négy bánya van, amely nem teljesíti előirányzatát. 
Néhány bánya kiemelkedő sikerekkel dicsekedhetik. Alberttelep 115.3, Szuhakálló 111.8, a 
sajókazai bányaüzem pedig 110.8 százalékos teljesítménnyel mutat példát. Az aknák verse-

nyében Sajószentpéter III. 127.3 százalékkal, Ormos II. 117.5, Szeles akna pedig 115.3 száza-

lékra teljesíti tervét.  

A borsodi bányák több üzeme és aknája csatlakozott a komlói bányászok felhívásához. Elha-

tározták, hogy augusztus 10-től 20-ig „alkotmány dekádot‖, augusztus 21-től szeptember 4-ig 

pedig „bányászőrséget― tartanak, s az V. bányásznap tiszteletére az évi lemaradásból 17.240 
tonna szenet törlesztenek. Megígérték, hogy vágatkihajtási tervüket 101 százalékra teljesítik, s 
a, minőséget a tervhez viszonyítva 2 százalékkal megjavítják. Vállalást tettek arra, hogy a 
gépek jobb kihasználására az első félévben elért 1.8 százalékos gépjövesztést 2 százalékra, a 
gépi rakodást 2.6-ról 3 százalékra, a géppel szállított szénmennyiséget pedig 44.7-ről 50 szá-
zalékra emelik. Ennek érdekében a kurityáni üzemben a bányásznapig, Sajókazincon pedig 
október 15-ig üzembehelyezik a Dombasz-kombájnt. Felsőnyárád és az ormosbányai IV-es és 
VI-os akna után a József-aknán és a szuhakállói üzemben is bevezetik a millszekundos rob-

bantást. A bányásznapig Alberttelepen, Sajókazincon és Pálinkástárón megszervezik a „pén-

tek mozgalmat―.‖18
 

 

„Élenjáró bányaüzemek:  

1. Alberttelep    115.1   %  

2. Szuhakálló    112.5   „  

3. Sajókaza    111.5   „ 

4. Edelény    108.2   „  

5. Ormosbánya   108.1   „  

6. Sajószentpéter   107.5   „  

Aknák:  

1. Sajószentpéter III.   127.1   %  

2. Ormosbánya II.   117.9   „  

3. Szeles-akna   117.6   „ 

4. József-akna   111.3   „  

5. Feketevölgy II.   109.6   „  

6. Rudolftelep IV.   107.8   „  
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Párosverseny állása:  

1. Borsodi Szénbányászati Tröszt   103  %  

2. Ózdi Szénbányászati Tröszt   98.5  „‖19
 

 

„ A kazincbarcikai építkezések egyik büszkesége a 200 vagonos széntároló (amely a 
Borsodi Hőerőmű folyamatos szénellátását biztosítja. Öt bánya napi termelését tudja tárolni. 
s lehetővé teszi a különböző szenek keverését Még a tárolónál is hatalmasabb üzem a szénosz-

tályozó, amelybe a vagonbuktatók alól gumiszalagok szállítják fel a szenet. A szén törőműve-

ken, vibrátorokon, válogatószalagokon halad keresztül, s már, mint egységes mintegy 200–
250 kalóriával magasabb fűtőértékű – borsodi szén kerül a hőerőműbe.‖ 

 

A kazincbarcikai szénosztályozó, ahol  
az „egységes borsodi szén születik”20

 

 

 

 

 

 

200 vagonos széntároló 

 

Természetesen csak az apróbb frakciók ke-

rültek az erőműbe. A darabos és az apró 
frakció közöttiek, lakossági, ipari, intézményi 
ellátást biztosítottak az ott alkalmazott kazá-

nok, tüzelőberendezéseik függvényében. Naponta sok száz vagon szén indult Sajószentpéteren 
és Kazincbarcikán át az ország számos pontjára, TÜZÉP telepekre, gyárakba, intézmények-

be… 

A szénosztályozós képen a függősín- és függőkötélpálya becsatlakozó állomása még nincs az 
épület képén! 

 

„A szénosztályozó 

A borsodi bányák termelésének kerékkötői a régi, elavult szénosztályozó berendezések. 
A Kazincbarcika-környéki bányákat azonban már nem akadályozza többé a kisteljesítményű 
szénosztályozó, mert megépült a hatalmas központi szénosztályozó berendezés.  

                                                 
19

 Észak-Magyarország, 1955. július (12. évfolyam, 154-179. szám)1955-07-28 / 176. szám 
20

 A képen nagyon jól látszik, hogy Berente irányából ekkor még a függősín- illetve függőkötélpálya nem épült 
meg. Észak-Magyarország, 1955. augusztus (12. évfolyam, 180-204. szám)1955-08-07 / 185. szám 
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A kazincbarcikai szénosztályozón jelenleg a környék 7 aknájának szenét osztályozzák. Az ede-

lényi bányák szenét drótkötélpályán szállítják az osztályozóhoz. A tervek szerint rövidesen 25 
akna szenét fogják itt osztályozni. Jelenleg három műszakban, három gépegységgel dolgozik 
az osztályozó, amelynek kapacitása napi 300 vagon. Most próbálják ki a negyedik gépegysé-
get. A jövőévben még két gépegységet állítanak üzembe.  

 

Osztályozott-szén vágánysor21
 

 

A kazincbarcikai szénosztályozó Magyarország legmo-

dernebb ilyen berendezése. A szenet automatikus mérleg 

méri, amely magában a szénosztályozóba van beépítve, 
öt vagonbuktató van, amelynek megépítésére joggal 

büszkék mind a tervezők, mind az építő munkások. Egy buktatón nyolc vasúti kocsit lehet au-

tomatikusan kiüríteni. A szénosztályozó pályaudvara is teljesen önműködő berendezésekkel 
van ellátva. A pályaudvar vágányhálózatának hossza akkora, mint a régi kelenföldi pályaud-

varé. A szénosztályozó mellett 200 vagonos tároló helyet létesítettek. A modern szénosztályozó 
munkája jelentősen növeli a környék szeneinek kalória értékét.‖22

 

 

 

A Borsodi Hőerőmű kezdeti 

üzeme23
 

 

A szénosztályozó vasúti hálózatát és a bá-
nyák iparvágányait is a MÁV kezelte, működtette. 
Berente szénpályaudvart 1955.július 01-én nyitot-

ták meg.
24

 A szénpályaudvar MÁV forgalmi ügyeit 
az levő emeletes épületében önálló szolgálati hely intézte. A vontatást eleinte a kazincbarci-

kai fűtőház gőzmozdonyai végezték. Később az ismételten megnövekedett szénigények, ame-

lyet a ’60-as években bekövetkező, majd ezt követő sorozatos olajválságok okoztak, a szén-

osztályozó korszerűsítését, a vagonkiszolgálás modernizálását követelték meg. Ekkor épült a 

berentei vontatási főnökség és jöttek a Ganz, M44. sorozatú dízel-villamos mozdonyok is. Ez 

az időpont egybeesik a bánrévei fűtőház önállóságának és jelentőségének csökkenésével. A 
bánrévei és egy ideig, amíg még megvolt, a kazincbarcikai fűtőház is, a berentei vontatási 
főnökséghez tartozott. és mindhármat – hosszú évekig még édesapám, id. Rónaföldi Zoltán 

MÁV főfelügyelő (akkor főintéző) – vezetett. Az M.44-esek felváltották a gőzmozdonyokat a 
berentei rendező pályaudvaron és a szénosztályozó napi kiszolgálását végezték, illetve az 
iparvágányokról gyűjtötték be a szenet. Munkaszüneti napokon viszont, szén-irányvonati 

                                                 
21

 Rónaföldi Zoltán archív 
22

 Észak-Magyarország, 1955. augusztus (12. évfolyam, 180-204. szám)1955-08-07 / 185. szám 
23

 Rónaföldi Zoltán archív. Az erőmű is részekben épült és bővült. A kezdet nem a teljes tervezett kapacitásról 
szólt! 
24

 Husonyicza Gábor MÁV főfelügyelő. 
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szolgálatban, ikerkapcsolással, kiváló teljesítménnyel, az ország keleti felén, sokfelé megfor-

dultak. 

A szénosztályozón nagyléptékű munkásszálló is működött. Ennek kapcsán az ottani üzemi 
konyha, mely ezt is kiszolgálta, a szénosztályozóval, a MÁV szolgálati helyekkel együtt, gya-

korlatilag 24 órás szolgálatban volt állandóan. 25
 

 

„Még hallani fognak a berenteiekről 

öt esztendeje kezdte megműködését a berentei szénpályaudvar. Azóta sokat fejlődött, 
létszáma csaknem meg-háromszorozódott. A berentei vasutasok mindent elkövetnek,hogy a 

szénosztályozót zökkenőmentesen kiszolgálják. 

Vajon milyen erő lelkesíti a dolgozókat? Első helyen kell említeni jól működő pártszerveze-

tünket, s a kommunisták példamutatását. A szakszervezeti bizottság is gondot fordít a dolgo-

zók problémájának megoldására, a szakvonali vezetéssel karöltve a gazdaságos, fegyelmezett 

munkára. 

Nagy örömet okozott a 24 órás szolgálat megszüntetése. A távollakókat elhelyezték az állo-

másról. Igyekeztek a személyzetet a közelebb lakókból kialakítani, akiknek a részére különvo-

natot biztosítottak. 

Ezeken kívül természetesen jó hatással voltak a párt és a kormány intézkedései is arra, hogy a 

berenteiek elhatározták, hogy kiváló munkával köszöntik pártunk kongresszusát. 

Elsősorban a bányával fűzzük szorosabbra a kapcsolatot, hogy minden kitermelt szén a ren-

deltetési helyére jusson. Segítjük a fiatalokat, hogy kongresszus idejére a szakvizsgákat meg-

szerezzék. Gondot fordítunk az állomás csinosítására és éberen őrködünk azon, hogy baleset 

ne forduljon elő. 

Bízunk abban, hogy rövidesen, nagyszerű munkasikerekről adhatunk számot a Magyar Vasu-

tas olvasóinak. 

Krasznai László Berente‖26
 

 

„56 lakást, 13 bányász családi házat adnak át augusztus 20-án  

A Borsodmegyei Állami Építő ipari Vállalat dolgozói az év eleje óta keményen harcol-

nak azért, hogy határidő előtt, kiváló minőségben minél több új lakóházat adjanak át boldog 
tulajdonosainak.  

                                                 
25

 Rónaföldi Zoltán: Bánréve és a vasút; Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése 
(Magyar Elektronikus Könyvtár). A MÁV berentei vontatási főnöksége gyakorlatilag 10 év múlva – valamikor 

az 1970-es évek elején – elvesztette önállóságát és a miskolci vontatási főnökséghez csatolták. Ezek után nem 
sokkal itt megszűnt minden mozdonyjavítási tevékenység is. A csarnokot teherkocsi javítóként még egy ideig 
használták, majd már erre sem. Később teljes lebontásra került. 
Az osztályozó nagy üzemi konyhájának vezető helyettese volt, beszerzési és adminisztrációs vonalon anyósom, 
aki az ’50-es évek bányászati konyháinak ellátottságáról – az akkori többihez képesti viszonyairól – legendákat 
mesélt! A rendszeres ellenőrzésekről is, amin mindent számon is kértek, főleg, ha bejelentések érkeztek a minő-
ségre és a mennyiségre… 
26

 Magyar Vasutas, 1959 (3. évfolyam, 1-24. szám)1959-05-16 / 10. szám 
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Fáradozásukat siker koronázza. Második negyedévi 105.7 százalékos nagyszerű eredményük-

kel első félévi tervüket 109.2 százalékra teljesítették. Ezidő alatt több mint 500 ezer forint 
béralap megtakarítást értek el, s jó munkájukért most elnyerték az „élüzem‖ címet. A vállalat 
Miskolcon. Ózdon, Sajószentpéteren és Putnokon 509 új lakást, a bányavidékeken pedig szá-
mos családi házat épít. Alkotmányunk törvénybeiktatásának 6. évfordulóján az építők munká-
juk győzelmét is ünnepük. Augusztus 20. tiszteletére ugyanis Miskolcon, a selyemréti új város-

részben 58 új lakást, Parasznyán pedig 13 korszerű bányász családi házat adnak át rendelte-

tésének.  

Az építők a további jó munka érdekében az elmúlt napokban termelési értekezleten beszélték 
meg a műszaki fejlesztés problémáit. Elhatározták, hogy ebben az évben újabb gépekkel köny-

nyítik meg, teszik olcsóbbá a munkát. Pár hét múlva Ózdon, majd később Miskolcon új típusú 

áramfejlesztő teleppel ellátott vakológépet kapnak a brigádok, ezzel az év végére a vállalat 
építkezésein már három vakológép dolgozik.  

Pénteken este, az élüzemavató ünnepélyen a vállalat dolgozói megfogadták, hogy a munka-

verseny kiszélesítésével, az új technológia bátrabb alkalmazásával harcolnak a határidők 
lerövidítéséért, az olcsóbb építkezésért.‖27

 

 

„ Bányászainkat ünnepelte vasárnap a megye 

Vidáman ünnepeitek Sajószentpéteren a borsodi bányászok. 

Nagy napra ébredt vasárnap Sajószentpéter. A Borsodi Szénbányászati Tröszt ebben a bá-
nyászközségben tartotta meg az ötödik magyar bányásznap központi ünnepélyét. Korán reg-

geltől késő estig annyi ember volt a Béke-kertben, az ünnepi vásáron, hogy alig lehetett mo-

zogni. Ott voltak a környező bányák sötétkék egyenruhába öltözött küldöttei, legjobb dolgozói 
s az üzemek, vállalatok képviselői. 

Az ünnepély pontosan 10 órakor kezdődött. A Himnusz akkordjai után Tihanyi Alajos elvtárs, 
a borsodi tröszt igazgatója üdvözölte a megjelenteket, köztük Földvári Rudolf28

 elvtársat, a 
                                                 
27

 Észak-Magyarország, 1955. augusztus (12. évfolyam, 180-204. szám)1955-08-17 / 193. szám 
28

 Földvári Rudolf (Kispest, 1921. május 20. –) magyar politikus, az 1956-os forradalomban való részvétele 
miatt börtönbüntetésre ítélték. Miskolc város díszpolgára. 1944 decemberében szovjet fogságba esett, csak 1945 
őszén helyezték szabadlábra. Hazatérve az MKP tagja lett, egyben az üzemi pártszervezet titkárhelyettese. 1948-

ban a SZOT propaganda osztályának nevezték ki. Ő vezette be az Élmunkás-jelvényt és megszervezte az első 
sztálini munkaversenyt 1949-ben. 1951-ben elvégezte a pártfőiskolát, majd az MDP Központi Vezetősége Ká-
derosztályának lett a vezetője. 1952–1954 között az MDP budapesti bizottságának volt első titkára, majd 1953–
1957 között országgyűlési képviselő is volt. 1954-ben részt vett a budapesti pártértekezleten, ahol többen (ő is) 
leszavazták Rákosi Mátyást, ezért büntetésből vidékre helyezték. Ekkor „kegyvesztett” lett és Miskolcra helyez-

ték. Itt, Borsodban szembesült a bányászság, ipari munkásság és számos egyéb terület lehetetlen helyzetével. 
Sok feliratban jelezték ekkor innen a gondokat, amelyek süket fülekre találtak csak. 1956. október 24-én a mis-

kolci DIMÁVAG keretén belül megalakult munkástanács mellé állt, majd tagja lett a Megyei Munkástanácsnak 
is. November 5-én a szovjetek forradalmi tevékenysége miatt letartóztatták és Ungvárra deportálták, ahonnan 
csak november 17-én térhetett vissza. Szabadulása után a Megyei Tanács elnöke volt, majd 1957 márciusában 
felhagyott a politikával és újra Kispesten helyezkedett el lakatosként. Ez év március 15-én kizárták az MSZMP-

ből, majd májusban letartoztatták, és 1958. július 18-án életfogytiglani börtönre ítélték, fellebbezés lehetősége 
nélkül. 1961-ben szabadult, újra lakatosként kezdett dolgozni, majd műszaki vezető lett. 1981-ben nyugdíjba 
vonult. 1990-ben rehabilitálták az ellene hozott ítélet alól, majd 1992–1997 között a Nagy Imre Társaság elnök-

ségi tagja volt. 2010-ben Miskolc városa díszpolgárává választotta. A vele készült interjúkat megtalálhatják a 
Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció” és Kazincbarcika építése (MEK) című könyvben is. 



Sajószentpéter szénbányászata 32. Sajószentpéter bányái 1955-1956 

 

18 

Központi Vezetőség tagját, a borsodmegyei pártbizottság első titkárát, Kocsis Lajos elvtársat, 
a szénbányászati miniszter első helyettesét, a párt- és a tömegszervezetek, a bányák, üzemek 
küldötteit, az ünnepség valamennyi résztvevőjét.  

Utána Kocsis Lajos elvtárs miniszterhelyettes mondott ünnepi beszédet. Földvári Rudolf elv-

társ pedig a megyei pártbizottság üdvözletét tolmácsolta. A sajószentpéteri I. számú iskola 
úttörői virágcsokrokkal kedveskedtek a díszelnökség tagjainak. Tihanyi elvtárs végül átnyúj-

totta a tröszt legjobb bányászainak a kitüntetéseket és a hűségpénzt. 

Ezután a megjelentek a sportrendezvényekben gyönyörködtek. Az ünnepséget tűzijáték és 
táncmulatság zárta be, amelyen késő estig vidám hangulatban szórakoztak a széncsaták bor-

sodi hősei.‖29
 

 

 

Borsodi bányászfiatalok  
dicsőségvonata 

 

„A borsodi bányászfiatalok vállalták, hogy 
terven felül 7000 tonna szenet küldenek felszínre. 
Szavukat nemcsak teljesítették, de még ennél is 
1830 tonnával több szenet termeltek. Ígéretükhöz 
híven a terven felül termelt szenet a bányásznap 

tiszteletére dicsőségvonattal küldték Budapestre.   

Képünkön bemutatjuk a dicsőségvonat kísérőit, akiket a megyei DISZ bizottság küldöttje: 
Ortó V. József elvtárs, valamint Füzi Sándor elvtárs a Gömöri-pályaudvar DISZ-titkára üdvö-
zölt az állomáson.‖30

 

 

„Nem lehet újabb sikereket elérni a technika állandó fejlesztése nélkül 

A sajószentpéteri II-es aknán van a környékbeli bányaüzemek egyik legjobb javítómű-
helye. Dolgoznak itt lakatosok, villanyszerelők, kovácsok, esztergályosok, akik jó munkájukkal 
járulnak hozzá a bánya eredményeihez. Lelkiismeretesen, pontosan javítják a bányagépeket, 
tartják rendben a villamosberendezéseket, emellett a szomszédos bányákat is segítik egy-egy 

sürgős munka elkészítésében.  

A műhelyben dolgozók nagyrésze tapasztalt jó szakember, akik úgy ismerik és szeretik az 
üzemet, mint akármelyik jó bányász.  

Öröm is dolgozni a műhelyben, hiszen felszerelésük az elmúlt 10 év óta igen sokat gyarapo-

dott. Számos kéziszerszám mellett a múlt év őszén új esztergagépet, egy gyorsfúrót és egy csi-

szológépet kaptak. Ezzel nemcsak megkönnyült, meggyorsult a munka, de sok kisebb alkat-

részt házilag is elő tudnak állítani.  
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Jólszervezett munka folyik a műhelyben. Minden harmadon három- három ügyeletes szerelő 
tartózkodik a bányában. Köztük egyik állandóan a fronton van, hogy ha a kaparóknál, vagy 
az elektromos berendezéseknél a legkisebb hiba történik, azonnal kijavíthassa. A másik két 
szerelő a fúrógépek rendbetartására ügyel. Van olyan műszak, amikor 5–6 fúró is elromlik. 
Király József és Fejes István azonnal ott teremnek, ahol baj van.  

Sokszor percek alatt rendbehozzák az elromlott gépeket. Szükség is van jó munkájukra, mert 
sok nehézséget kell legyőzniük. Gyakran előfordul, hogy leég a fúrógépek motorja. Ilyen hibát 
azonban a műhelyben nem tudnak rendbehozni. Nem azért, mert „nem értenek hozzá", hanem 
azért, mert a tekercselést a miskolci központi javítóműhelyben kell elvégeztetni. Ha egykét gép 
így megrongálódik, azt nem szállítják azonnal Miskolcra, hanem megvárják, míg több össze-

gyűlik, hogy érdemes legyen „utaztatni". Addig persze a bányában nélkülözik a gépeket. A 42 
fúrónak legtöbbször csak egyharmadát használják, a többi vagy a miskolci javítóban van, 
vagy elromolva hever az üzemiben. 

A műhely szerelői így hiába igyekeznek jól dolgozni, az egyik leggyakrabban előforduló hibán 
nem tudnak segíteni.  

Jó lenne megszívlelni a dolgozóknak, azt a javaslatát, hogy adjanak a műhelynek tekercselő 
anyagot, s osszanak be két dolgozót, aki ezt a fontos munkát végezné. így amellett. hogy az 
üzem nagy összeget takarítanak meg a szállítási költségen, a helyszínen gyorsan 
rendbehozhatnák a fúrógépeket.31

 Annál hasznosabb lenne ez, mert már nem egyszer megtör-

tént, hogy a Miskolcról visszahozott fúrógép néhány órai munka után ismét elromlott.  

Persze be kell ismerni, hogy az ilyen baj nem minden esetben a szerelők hibájából történik. A 
sajószentpéteri bányászok hamar elfelejtették, hogy a fúrógép a legnehezebb bányamunkától, 
a kézi fúrástól szabadította meg őket, s most nem becsülik meg a hasznos kisgépet. Vízbe, sár-

ba dobálják, kábelhálózatát megrongálják, ellövik.  

Szakács János vájár csapatát kivéve, a bánya csaknem valamennyi dolgozója hanyagul bánik 
a gépekkel ahelyett, hogy példát venne a Szakács-brigád tagjaitól, akik munka után gondosan 
letisztogatva, a szerszámosládába helyezik a gépet, hogy semmi baj ne érje. A műhely szere- 

lói hiába harcolnak azért, hogy a bányászok jó technikai felszereléssel dolgozhassanak, ha ők 
maguk nem becsülik azt meg.32

  

Lelkiismeretes, jó munkát végez a javítóműhely többi dolgozója is. Az esztergályosok számos 
tartalékalkatrészt, kaparó feszítőtengelyt és csapszeget gyártanak. A lakatosok a bányaszi-

vattyúkat, a kaparószalagok meghajtó műveit, az osztályozó gépeit és a villamosmozdonyokat 
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 Néhány megjegyzés! Vagy az újságíró nem értette, vagy a műhelyi személyzet nem érti, amit kétlek! A villa-

mosmotor tekercselés egy speciális szakmunka. Nem csak azért, mert ezt külön tanulni kell, hanem azért is, mert 
speciális anyagok és berendezések kellenek hozzá. Ezeken túl a tekercselést többféle szigeteléssel kell az alkal-

mazott feszültség függvényében ellátni! Ilyen lehet például az impregnálás alkalmazása, amikor szigetelőlakkal 
töltik ki a menetek közötti részt. Ezen műveletek, előszárítást, telítést, (esetleg vákuumozás), szárítást és beége-

tést is jelentenek. Csak ez biztosítja a por és a víz elleni jobb védelmet, de ide speciális berendezések, anyagok, 
szárítók, kemencék kellenek! Az „ördög” mindig a részletekben van! A dolog egyszerűnek látszik, sajnos nem 
az! 
32

 Tanúsíthatom! Egész bányászati pályafutásomat végig kísérte a bányák különlegesen nehéz körülmény-

rendszere. Erre a gépeket alapvetően tervezni kell, ezért vannak külön kategóriában a bányagépek! Mindezek 
ellenére számtalan esetben tapasztaltuk a hanyag bánásmódot, a nemtörődöm viselkedést és ennek kapcsán jó 
néhányszor az alaptalan követelőzést, a megalapozatlan állításokat. 
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tartják rendben, Jelényi Lajos és Szalai Gyula jó munkájáról a környéken is elismeréssel be-

szélnek. A kovácsműhely dolgozói mindent megtesznek, hogy jó kéziszerszámokkal, csáká-
nyokkal lássák el a bányászokat, ők tartják rendben a szállítóköteleket is. A csillejavítók E. 
Balogh János brigádvezető irányításával ugyancsak jó munkával segítik a szállítás zavartalan 
lebonyolítását. Sok nehézséget okoz munkájukban a golyóscsapágy és más alkatrészek hiánya, 
igyekeznek úgy megszervezni a munkát, hogy ne legyen csillehiány a bányában.  

A műhely dolgozói nagy segítséget adnak az újítások gyors elkészítéséhez.  

Maguk is számos újítással, ésszerűsítéssel segítették a technika fejlesztését.  

Csak egyre kell ügyelniük a műhely dolgozóinak: ne elégedjenek meg tudásukkal. A bánya 
műszaki klubjában ők is gyakran megfordulnak, szabadidejük nagy részét ott töltik. De az 
1500 kötetes könyvtár adta lehetőséget nem használják ki. a rendelkezésükre álló kiváló mű- 

szaki könyveket külföldi és magvar műszaki folyóiratokat nem igen forgatják. Lehetőség lenne 
a klub keretében szakmai továbbképző tanfolyamok szervezésére is, hogy tudásukat gyarapít-
sák. Kár. hogy a bánva vezetősége nem gondol erre, de maguk a dolgozók sem követelik meg. 
hogy tanulhassanak, s oktassák, őket Pedig csak úgy lehetnek munkahelyükön az élenjáró 
technika harcosai, ha tudásukat állandóan gyarapítva végzik napi feladatukat.‖33

 

 

„Négy élenjáró borsodi bánya  

A sajókazinci bányászok szeptember első dekádjában kimagasló termelési eredménye-

ket értek el. Elsején és másodikán 130, a bányásznapot megelőző műszakon pedig 180 száza-

lékra teljesítették napi tervüket. Így született meg az üzem 135.6 százalékos havi eredménye, 
mellyel a borsodi tröszt üzemei között az első helyre kerültek.  

Szeptember 7-ig a borsodi bányák közül a sajókazincin kívül mindössze három üzem termelt 
100 százalék fölött. Bánfalva 113.5, Múcsony 103.1, Sajószentpéter pedig 103.4 százalékra 
teljesítette esedékes tervét. A lemaradó üzemek miatt a tröszt szeptember havi előirányzatát 
csak 95:1 százalékra teljesítette.‖34

 

 

„A borsodi bányákban szélesedik a néphadsereg napja tiszteletére indított verseny  

Az oroszlányi bányászok a néphadsereg napja tiszteletére versenyt indítottak. Egyben 
felhívták a bányák dolgozóit arra, hogy kövessék példájukat.  

A lyukói bányászok – amint arról már hírt adtunk – csatlakoztak az oroszlányiak versenyfel-

hívásához. A két példamutató bányaüzem mellé újabb üzemek zárkóztak fel a versenyben.  

A sajószentpéteri üzem dolgozói vállalták, hogy a jelenlegi 92.4 százalékról, 100 százalékra 
növelik a tervteljesítést. Bevezetik a munkahelyi váltást és teljesítményüket 1 százalékkal nö-
velik.  

A kurityáni bányászok ezer tonna terven felüli szén kitermelését vállalták és 0.3 százalékról 
0.2 százalékra csökkentik az igazolatlan mulasztók számát.  
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A rudolftelepi IV. akna dolgozói 300 tonna terven felüli szén ki termelését vállalták, továbbá 
azt, hogy elővájási tervüket 110 százalékra teljesítik.  

A berentei üzem dolgozói 120 tonna tervenfelüli szén kitermelését vállalták, ezenkívül megfo-

gadták, hogy a meddőszázalékot 2 százalékkal csökkentik.‖35
 

 

„TÖBB SZENET A HAZÁNAK BORSODI BÁNYÁSZOK!  

Október hónapot írunk, a tél előtt állunk, s mind több szénre van szüksége a megyének, 
iparnak, családi otthonnak egyaránt. A borsodi szénbányászat ezzel szemben hónapról hó-
napra növeli szénadósságát. Szeptember havi termelési tervét a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 90.8 százalékra teljesítette. Az Ózdi Szénbányászati Tröszt 92.5 százalékot ért el. Az évi 
felajánlásoknak egyikük sem tett eleget. Sem a borsodi, sem az ózdi tröszt bányászai nem vál-

tották be szavukat. Az adósságra termelő bányaüzemek közül a bányásznapig tervét és fel-

ajánlását csupán néhány bánya teljesítette. Néhány bányaüzem határidő előtt jelentette, hogy 
III. negyedévi kötelezettségének eleget tett. Ezek elismerésre méltó eredmények és dicséret jár 
érte az edelényi, sajókazinci és a sajószentpéteri bányaüzemeknek, de sajnos ők keveseknek 
bizonyultak ahhoz, hogy ellensúlyozzák az olyan bányák lemaradását, mint például a diósgyő-
ri, rudolftelepi és királdi bányaüzemek, amelyeknek együttes szénadósságuk többtízezer tonna 
fölött jár. A megye 22 bányaüzeme közül szeptemberi tervét mindössze 9 teljesítette. Köztük 
egy ózdi és 8 borsodi bánya. így tehát a szénadósság csak tovább emelkedett szeptemberben.  

A május 7-i bányászaktíván egyöntetben elhatározták a borsodi bányászok, hogy növelni fog-

ják a fejteljesítményeket. Sajnos nem váltották be az ígéretet. A helytelen műszaki gazdálko-

dás, a rossz munkaszervezés következményeként a produktív teljesítmények csökkentek. Szep-

temberben jóval alacsonyabb volt az átlag fejteljesítmény, mint a megelőző hónaiban. Mind-

két szénbányászati trösztnél igen elhanyagolták a fejtési munkálatokat.  

A borsodi trösztnél például a kamarafejtések száma meg sem közelítette az élőírt százalékot. A 
nagy fejteljesítménnyel termelő kamarafejtések kiesését a szénelővájások számának növelésé-
vel próbálták pótolni, melyeknek teljesítménye csaknem egyharmada a kamarafejtésekének. 
Hozzájárult az átlagteljesítmények alacsony színvonalának kialakulásához az is, hogy egyik 

tröszt sem érte el a tervezett fronti és elővájási teljesítményt.  

Tűrhetetlen a szénadósság további növekedése. Értsék meg a borsodi szénbányászat párt- és 
gazdasági vezetői, hogy az ígéretekkel fűteni nem lehet. Itt az ideje, hogy a fogadalmakat és 
felajánlásokat valóra váltsák, az adott szót tetteik kövessék.  

Mit kell tenni a borsodi szénbányászat dolgozóinak, hogy ne kelljen szégyenkezniük a párt 
előtt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 38-ik évfordulójának ünnepén?  

Elsősorban a kommunista bányászoktól azt várja a párt, hogy fordítsanak a helyzeten. Szemé-
lyes példamutatásukkal a terv túlteljesítéséért, felvilágosító szavukkal segítsék hozzá bánya-

üzemüket az adósság törlesztéséhez. A kommunista bányászok ne tűrjenek meg semmilyen 
lazaságot. Szerezzenek érvényt a tervteljesítést előmozdító utasításoknak, a párt határozatai-

nak.  
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Október 10 és 15 között termelési értekezletet tartanak valamennyi bányaüzemben. Ezeken a 
nagyjelentőségű értekezleteken pontosan szabják meg valamennyi bányász feladatát a szén-

adósság törlesztésében. A szakszervezeti bizottságok pedig felelevenítve a nagyszerű bá-
nyászmozgalmakat, élő, eleven versenynyilvánosság megteremtésével vigyenek tüzet, életet a 
munkaversenybe. Elevenítsék fel a frontbrigádok versenyét és a feledésbe merült nagyszerű 
kezdeményezéseket. A bányász DISZ_fiatalok és DlSZ-brigádok, akik közül már jópár orszá-
gos hírnévre tett szert, mutassák meg most a november 7-i versenyben, hogy méltán övezi di-

csőség nevüket.  

Sok szó esik manapság az új technika alkalmazásáról. Az új technika segítségével növelték 

évről-évre a borsodi bányászok is teljesítményeiket. Ma már nincs olyan bányaüzemünk, ahol 
ne gépesítették volna valamelyik bányaműveletet. S ha a borsodi bányákban a meglévő gépi 
berendezést maximálisan kihasználják, növelhetik a termelést és csökkenteni tudják szénadós-

ságukat. Persze ehhez az szükséges, hogy a bányákban ne „istencsapásnak― tekintsék a moto-

rok leégését, a gépiek meghibásodását. Elevenítsék fel ismét: a „szeresd bányagépedet" moz-

galmat, mert ebben a nagyszerű mozgalomban hatalmas erő, sok szén rejlik.  

November 7. méltó megünneplésére készül az ország. S ebben a készülődésben a párt a bor-

sodi bányászokra is számít. Kemény munkával, a műszaki és fizikai dolgozók alkotó együttmű-
ködésével győzedelmeskedni lehet és kell az akadályok felett.  

Munkásosztályunk, dolgozó népünk lelkesen munkálkodik a szocializmus építésében, a párt 
határozatainak maradéktalan végrehajtásában. Iparunk – ezen belül a nehézipar – 

gyorsabbütemű fejlesztéséhez kezdtünk, e feladat végrehajtásához pedig szénre van szükség. 
Várják a szenet a borsodi ipari üzemek, hogy melegével acélt termeljenek, hogy az acélból 
gép készüljön falunak, bányának, hogy a géppel művelt földön több kenyér teremjen s a gép-

pel művelt bányából több szén kerüljön a felszínre, így növekszik a jólét, így szépül az élet. 
Ezért adjatok borsodi bányászok november 7. tiszteletére több szenet a hazának!‖36

 

 

„A sajószentpéteri bányaüzem is lásson hozzá a szénadósság törlesztéséhez  

A sajószentpéteri II-es és III-as akna délelőttös műszakjának dolgozói hétfőn a felszál-

lás után tartották meg a havi termelési értekezletet. Csaknem egészen megtöltötték a bányá-
szok a II-es akna felolvasó termét, hogy meghallgassák a múlthavi munkáról és az üzem előtt 
álló további feladatokról szóló beszámolót.  

Drótos István bányamérnök jelentette, hogy a II-es akna szeptemberi tervét mindössze 77.6 
százalékra teljesítette, csaknem 1500 tonna szénnel adott kevesebbet előirányzatánál. A lema-

radás egyik oka az volt, hogy a II-es aknán megszűnt a II-es telepi művelés, az elővájások 
mind III-as telepen folytak, amely alacsony termelést adott. A frontfejtés teljesítménye is 
gyenge volt, részben a szakadás, részben pedig az V. ereszkei légakna megrongálódása miatt. 
A Il-es akna szeptemberre előírt 405 méter vágathajtási tervét teljesítette ugyan, de a műszaki 
és technológiai előírásokat nem minden csapat tartotta be. Ezért történt, hogy több csapat 
összesen 49.7 méter kihajtását nem vették át. Az ebből eredő károsodás súlyosan érte a dolgo-

zókat, de nem lehet eltűrni tovább, hogy a technológiai előírások megsértésével dolgozzanak. 
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A dekádátvételeknél is figyelmeztették a csapatokat a hibák kijavítására, de sokan azt is elmu-

lasztották. A bánya vezetői helyesen jártak el amikor számonkérték a munkát.  

Drótos elvtára ezután ismertette a III-as akna dolgozóinak termelési eredményeit. Az előírt 
2730 tonna szén helyett 3421 tonnát adtak, emellett vágatkihajtási tervüket is magasan túltel-

jesítették. Dicséretet érdemelnek a technológiai előírások pontos betartásáért is, a 394 méter 
vágatot előírás szerint készítették el.  

Ezután ismertette Drótos elvtárs a közeljövőben elvégzendő munkákat, amelyekkel feltétlenül 
biztosítani tudják, hogy az esedékes tervből hiányzó 420 tonna szenet mielőbb pótolják, s a 
vállalást is maradéktalanul teljesítsék Megkezdték a II-es aknán a XIV. ereszkei front előké-
szítését. Ennek a kétszárnyú frontnak a termelése biztosíték lesz arra. hogy a II-es akna 100 

százalékra teljesítse tervét. Még a tél beállta előtt rendbehozzák a külszíni vágányzatot, s a 
meddőürítés gyorsítása érdekében láncpályát építenek. Felhívta a figyelmet a bányabeli szál-

lítóvágatok rendbentartására, s elmondotta, hogy sürgősen ki kell javítani az ereszkék és sik-

lók görgőit, valamint a biztonsági berendezéseket.  

A III-as aknán tervbe vették az V. sikló baloldali részének kamrafejtéssel való művelését, ami 
lényegesen emelni fogja a termelést. A VI. siklói rész visszafejtése is hamarosan megkezdődik, 
onnan ugyancsak nagymennyiségű szenet nyernek majd.  

E .feladatok megvalósításával biztosítják, hogy a II-es akna októberi tervét 100 százalékra, a 
következő hónapban pedig 100 százalékon felül teljesítse. A III-as aknán is megvan a lehető-
ség arra, hogy az év hátralévő időszakában végig túlteljesítsék a tervet, s a november 7 tiszte-

letére tett vállalást.  

A termelési értekezleten elhangzott beszámoló azt mutatta, hogy a sajószentpéteri bányászok-

nak van bőven tennivalójuk. Hiba volt, hogy a dolgozók felszólalásaikban nem mondották el, 
hogyan akarják elősegíteni a tervek megvalósítását. Egyetlen javaslat sem hangzott el arra 

vonatkozóan, hogyan akarják megjavítani munkájukat, s néhány régebbi felajánláson kívül 
nem tettek vállalást november 7. tiszteletére. Ez arra mutat, hogy lanyhult a versenyszellem a 

sajószentpéteri bányában. Nem beszéltek sok más hibáról sem, arról például, hogy eltűnnek a 
szerszámok, s ez nagy mértékben akadályozza munkájukat. Ezenkívül arról sem esett szó, 

hogy a sajószentpéteri bányászok az elmúlt hónapokban drágán termeltek. A múlt hónapban 
például közel 20 forinttal emelkedett náluk a szén tonnánkinti ára. Ezért a műszaki és a fizikai 
dolgozók egyaránt felelősek; nem fordítottak gondot a gazdaságos termelésre, s ezzel súlyos 
kárt okoztak.  

A sajószentpéteri bányaüzem dolgozói törekedjenek arra, hogy a termelési értekezleten ismer-

tetett célkitűzéseket sikeresen megvalósítsák. Az év hátralévő idejének minden percét használ-

ják ki az elmaradás pótlására és az éves vállalás teljesítésére.‖37
 

 

„Teljesítse éves tervét a Borsodi Szénbányászati Tröszt és adjon több szenet a hazának  

Kommunista aktívaülés Sajószentpéteren  
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A borsodmegyei pártbizottság vasárnap Sajószentpéteren a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt kommunistái részére aktívaülést tartott. Résztvett az ülésen a megyei pártbizottság kép-

viseletében Tóth János elvtárs, ipari titkár is. Ott voltak a tanácskozáson a járási pártbizott-
ság küldöttei, a bányaipari szakszervezet képviselői, a tröszt üzemeinek pártós szakszervezeti 

vezetői, valamint a bányák műszaki vezetői. Az értekezleten a tröszt első háromnegyed- évben 
végzett munkáját, vállalásainak teljesítését, s a negyedik negyedévi tervfeladatokat beszélték 
meg.  

Tihanyi Alajos elvtárs, a tröszt igazgatója, a megyei pártbizottság tagja tartott beszámolót. 
Először pártunk Központi Vezetőségének a borsodi bányák helyzete és a bányákban folyó po-

litikai munka megjavítására hozott 1954. decemberi határozatáról szólt. Hangoztatta: a tava-

szi bányászaktíván a tröszt vállalta, hogy szénadósságából november 7-ig 37 615 tonnát tör-

leszt, ezzel szemben október 1-ig tartozása több mint kétszeresére nőtt. Október első két de-

kádjában a tröszt további 42 931 tonnával termelt kevesebbet előirányzatánál. A tröszt üzemei 
közül a III. negyedévben mindössze hét teljesítette tervét. Komoly felelősség terheli ezért az 

üzemek vezetőit, párt- és szakszervezeti szerveit, de felelősség terheli magát a trösztöt is.  

Milyen körülmények gátolták a termelést  

A lemaradást elsősorban a teljesítmények csökkenése, a munkaerővel való helytelen 
gazdálkodás okozta. A termelési feladatok emelkedése parancsolóan írja elő a teljesítményék 
állandó növelését, ezzel szemben a borsodi bányákban a produktív és őszüzemi teljesítmény 
állandóan csökkent. Ennek oka elsősorban a nagyfokú fegyelmezetlenség. Ott, ahol keményen 
harcoltak a fegyelem megszilárdításáért és kérték a párt- és szakszervezet támogatását, keve-

sebb idő esett ki a termelésből. Az üzemek többségében azonban nem tudnak újabb eredmé-
nyekről beszélni, sok helyen a vezetők maguk is fegyelmezetlenek. A trösztnél ez évben a fize-

tett szabadságokat leszámítva. 270 750 műszak esett ki a termelésből; ez a harmadik negyed-

évi igen alacsony összteljesítményt alapul véve is 218 000 tonna szén kiesését jelenti. A norma 
alatt teljesítők száma erősen megnőtt például Bánfalván. Edelényben és Alberttelepen is. Hiba 
van a szociális, kulturális munkavédelmi és egészségügyi beruházási terv teljesítésében, s a 
kollektív szerződések betartása terén is. Ezért súlyos felelősség terheli a tröszt beruházási 
osztályát.  

A teljesítmények emelésének motorja a szocialista munkaverseny.  

A felszabadulási évforduló, a május elseje, az alkotmány- és a bányásznap tiszteletére 
indult munkaverseny igen nagy sikereket hozott. Sok üzem magasan túlteljesítette tervét, sok 
brigád ért el kitűnő munkasikereket.  

Sok gazdasági és szakszervezeti vezető ennek ellenére még mindig nem ismerte fel a munka-

verseny hatalmas szerepét. A negyedik negyedéves terv teljesítése, a lemaradás egyrészének 
behozása megköveteli, hegy november 7. tiszteletére soha nem látott nagyarányú munkaver-

seny bontakozzék ki. Legyen a borsodi tröszt méltó társa az ózdi trösztnek, amely az éves terv 

teljesítésére, versenyre hívta ki a lemaradt trösztöket.  

A teljesítmények növeléséért folyó harc sikeres megvívásában hatalmas szerepe van az új 
technika és a gépesítés széleskörű alkalmazásának. A borsodi bányákban nem halad kellő 
ütemben a millszekundos robbantás módszerének elterjesztése. Míg a tröszt erre vonatkozó 
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tervét, az első negyedévben 91,5 százalékra teljesítette, a III. negyedévben mindössze 16,8 
százalékot ért el.  

A pártellenőrzés színvonalának állandó emelése  

Az üzemi pártszervezetek csak úgy tudják jól elvégezni pártellenőrzési munkájukat, ha 
minden részletében ismerik a bánya problémáit, a kiadott műszaki rendelkezések céljait és 
megszervezik a párt és kormány határozatainak végrehajtását. Elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a gazdasági vezetés, a párt-, a szakszervezet és a DISZ között megteremtsék a legtelje-

sebb együttműködést. A május 7-i aktíva után ezen a téren már mutatkozik bizonyos javulás. 
Az intézkedési terv k a gazdasági és politikai vezetők együttműködése alapján készültek el.  

Tihanyi elvtárs ezután a vállalások teljesítéséről beszélt. Elmondotta, hogy egyedül a minőség 
megjavítására tett felajánlást teljesítették. A vállalt 2950 kalóriát a második negyedévben 
2997, a harmadik negyedévben 2977 kalóriára teljesítették. A tröszt üzemeiben azonban igen 
drágán termelik a szenet. Az önköltség emelkedésének egyik oka a tervezés bizonytalansága, a 
helytelen műszakgazdálkodás, a bérfegyelemben és az anyaggazdálkodásban mutatkozó laza-

ságok, s nem utolsó sorban az alacsony teljesítmények. A harmadik negyedévben mindössze 
négy üzem: Lyukóbánya, Sajókaza, Izsófalva és Alberttelep nem lépte túl önköltségi tervét. Az 
önköltség növekedésének egyik oka a bányafával való helytelen gazdálkodás. A tröszt a har-

madik negyedévben 1153 köbméter fával használt fel többet a tervezettnél  

Mi a legfontosabb feladat a gazdaságos termelés érdekében?  

1. Megfelelően kell gazdálkodni a munkaerővel, a munkahelyek optimális telepítésével meg 
kell javítani a műszakarányokat a produktív műszakok javára.  

2. A túlórákat minimálisra kell csökkenteni.  

3. A bérfegyelmet meg kell szilárdítani.  

4  A legnagyobb mértékben takarékoskodni kell az anyaggal, elsősorban a bányafával és a 
robbanóanyaggal.  

Továbbra is legfontosabb feladatként kell kezelni minden bányánál és minden munka-

helyen a teljesítmények növelését. Az üzemek ismerik negyedik negyedéves és havi terveiket. A 
pártszervezetek elsőrangú kötelessége, hogy a lebontott tervek és a munkahelyi normák alap-

ján megszervezzék a kommunisták és a vezetők példamutatását. Az agitáció megfelelő irányí-
tása csak a termelés pártellenőrzésének rendszeres megvalósításával érhető el. Rendszeresít-
sék a gazdasági és tömegszervezeti vezetők beszámoltatását a pártvezetőségi üléseken. Nagy 
feladat vár a munka megjavításában a bányaüzemek szakszervezeteire is. A dolgozókról való 
gondoskodás terén az eddigieknél sokkal következetesebben harcoljanak a munkások jogos, 
törvényes követeléseinek megvalósításáért. A DISZ-szervezetek törekedjenek arra, hogy a 
negyedik negyedévben tovább erősödjenek az ifjúsági brigádok. Harcoljanak, hogy minél több 
ifjúsági brigád vegyen részt fi negyedik negyedévben az elsőségért folyó versenyben,  

– Legyen jelszavunk és győzelmünk záloga: „Kommunisták az élre, a negyedik negyedéves 
terv maradéktalan teljesítéséért!― – fejezte be Tihanyi elvtárs beszámolóját.  

Hozzászólások a beszámolóhoz  



Sajószentpéter szénbányászata 32. Sajószentpéter bányái 1955-1956 

 

26 

A beszámoló után sok hozzászólás hangzott el. Loy Árpád elvtárs, Kossuth-díjas 
alberttelepi frontmester hangoztatta, hogy az aktívaértekezletnek forduló pontot kell jelentenie 

a borsodi bányák munkájában. A nagyfokú lemaradás okát abban látja, hogy a műszaki veze-

tők nem tettek meg mindent a terv teljesítése érdekében. A dolgozókban megvan az akarat, de 
ez nem elég ahhoz, hogy jó munkát végezzenek, ha nem biztosítják hozzá a műszaki feltétele-

ket. A műszaki vezetők nem kérik ki a sok tapasztalattal rendelkező vájárok tanácsát.  

Kérte az aktíván résztvevő vezetőket, legyenek segítségükre abban, hogy mielőbb lemoshassák 
a szégyenfoltot, s adósság nélkül kezdhessék az új évet. Ígéretet tett arra, hogy brigádja az év 
hátralévő Időszakában az alberttelepi bánya adósságának egyharmadrészét letörleszti.  

Váczi László elvtárs, a miskolci járási pártbizottság küldötte elmondotta, hogy a járás bánya-

üzemei éves tervüket 97.5 százalékra teljesítették. Nagy hiba, hogy igen megdrágult a szén-

termelési költsége. A borsodi bányák 4.8 százalékkal termelnek drágábban a megengedettnél. 
Rámutatott arra, hogy a III. negyedévben igen gyenge volt a politikai munka a bányákban. A 
berentei pártszervezet például 140 népnevelőt tart nyilván, akiknek nagyrésze azonban nem 
ismeri az üzem termelési mutatóit, s így nem is tud megfelelő politikai munkát végezni a dol-

gozók körében.  

– Az most a feladat – mondotta –, hogy a párttitkárok hazamenve beszéljék meg minden egyes 
dolgozóval, hol tart éves tervével, mennyi a lemaradása, mert csak így lesznek képesek ered-

ményes munkát végezni az adósság törlesztése érdekében.  

Burkus István elvtárs, ez izsófalvi bányaüzem sztahanovista brigádvezetője arról beszélt, hogy 
üzemük is nagymértékben hozzájárult a tröszt elmaradásához. Az utóbbi hónapokban igen 
visszaesett a termelés, s ennek egyik okát abban látja, hogy ellanyhult a verseny, nem népsze-

rűsítik a jól dolgozókat. Izsófalván n tervszerűtlenség is akadályozza a termelést. Sürgősen 
meg kell javítani a víz- és levegőellátást. Javasolta, hegy a jelenleg kihasználatlanul heverő 
szovjet kaparót sürgősen hozzák rendbe, s állítsák munkába. Ennek a gépnek az 
üzembehelyezése műszakonkint mintegy 220 csille szénnel növelné a termelést.  

Beregi Gábor, az ormosbányai üzem főmérnöke a rossz anyagellátást tette szóvá.  

Váradi István elvtárs, a kurityáni bányaüzemi bizottságának elnöke bejelentette, hogy a bánya 
tervét a hónap végére 100.5 százalékra akarja teljesíteni. Négy elővájó csapat csatlakozott a 
100 méteres elővájási mozgalomhoz s igen szép eredményeket ér el. Keményen harcolnak az 
üzemben a munkafegyelem lazítók ellen is. A közelmúltban két notórius hiányzót bocsátottak 
el a bányából.  

Kovács elvtárs, az edelényi pártbizottság küldötte ismertette az edelényi bányaüzemek eddigi 
munkáját. Beszélt az alberttelepi frontfejtésnél tapasztalt hiányosságokról, majd elmondotta, 
hogy Ormosbányán nem kielégítő a kapcsolat az üzem gazdasági és tömegszervezeti vezetői 
között, akik a termelés helyes irányítása helyett személyi kérdésekkel foglalkoznak.  

Az aktívaértekezlet résztvevői végül határozatként fogadták el Tihanyi Alajos elvtárs beszámo-

lóját, s határozatot hoztak a hiányosságok gyón, kijavítására is. Az aktívaértekezlet igen 
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hasznos volt, útmutatásai sok segítséget nyújtanak majd a borsodi bányák termelésének meg-

javításához.‖38
 

 

„A BORSODI SZÉNBÁNYÁSZATI TRÖSZT üzemei között az alberttelepi, rudolftelepi 

és az izsófalvai bánya maradt el a legsúlyosabban a tervteljesítésben. A legjobb eredményt 
Sajószentpéter érte el 108.3 százalékos teljesítményével.‖39

 

 

„A borsodi bányák versenyének állása november 22-én 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói novemberben sem teljesítették előirányzatu-

kat. Havi tervükkel mindössze 86.3 százalékon állnak, s újabb ezer tonnákkal növelték szén-

adósságukat. Az Ózdi Szénbányászati Tröszt dolgozói messze elhagyták a borsodiakat. Havi 
tervüket 102.7 százalékra teljesítették.  

A borsodi bányák versenyében egyes üzemek szép eredményeket érnek el. Élenjár:  

1. Sajószentpéter 111.2 százalékkal (üzemvezető: Lukács László, főmérnök: Jáni Gyula).  

2. Sajókaza 108,5 százalékkal (üzemvezető: Kövesdi Antal, főmérnök: Sztermen Gusztáv).  

3. Pereces 105.2 százalékkal (üzemvezető: Solymosi László, főmérnök: Kricsfalvi Jenő).  

Súlyosan hátráltatja a tröszt eredményét gyenge munkájával:  

1. Izsófalva 72.2 százalékkal (üzemvezető: Nagy Albert, főmérnök: Tóth István).  

2. Rudolftelep 62.2 százalékkal (üzemvezető: Dozsnyák János, főmérnök: Székely Tibor).  

3. Alberttelep 61.3 százalékkal (üzemvezető: Seres Antal, főmérnök: Meskó László),‖40
 

 

„A technika maximális kihasználásával a szénadósság törlesztéséért!  

A ciklusos munkaszervezéssel jelentősen emelkedett a fej teljesítmény a sajókazai 'bá-
nyaüzemben 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt bányaüzemeiben a tervezett 7 frontfejtéssel szemben 
10 nagyteljesítményű munkahelyen dolgoznak ciklusos munkaszervezés szerint a frontbrigá-
dok… 

Ez év végéig megszüntetik a kézifúrást a borsodi széntröszt bányáiban  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt sok bányaüzemében még az év elején is igen sok időt 
vett el a termelésből, hogy a szénfalnál, vagy az elővájáson kézifúróval készítették a robbantó-
lyukakat. Mivel a fúrás hosszadalmas volt, az előrehaladás sem érte el a kellő sebességet. 

Kézifúróval ugyanis csak 70–90 centimétert lehetett előre menni egy-egy „fogással―.  
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Ez évben a borsodi széntrösztnél tovább növelték a munkahelyek villamos kézifúrókkal való 
ellátását.  

Csaknem 200 új villamosfúrógép került a munkahelyekre a perecest, berentei és a 
sajószentpéteri aknákban. A villamos fúrógépek alkalmazása jelentősen megkönnyítette és 
meggyorsította a munkát. Amíg Berentén például kézifúrással egy-egy robbantólyuk elkészíté-
se 15–20 percet vett igénybe, addig villamos fúrógéppel 5 perc alatt tudtak 120 centiméteres 
lőlyukat készíteni. A sajószentpéteri III-as aknán a villamos fúrógépek alkalmazása csaknem 7 
mázsával emelte a fejteljesítményt. 

Jelenleg már sokszáz villamos fúrógép van a munkahelyeken. Az év végéig újabb villamos 
fúrógépek kerülnek a bányákba, ezzel a Borsodi Szénbányászati Tröszt valamennyi szenelő és 
elővájó munkahelyén gyakorlatilag megszüntetik a kézifúrást…‖41

 

 

A bányabeli körülmények (víz, pára, por, mostoha bánásmód…) miatt a szénfúrógépet érin-

tésvédelmi szempontból különleges módon kellett megtervezni és legyártani. Az áramütés 
veszélyének csökkentése okán háromfázisú, 110 (127) V, vagy 42 V feszültségről működtek, 

4 x 2,5 mm
2
 hajlékony gumitömlőkábellel. A kis feszültségszintet a munkahelyeken elhelye-

zett „fúrótranszformátorok‖ adták. 1,2 kW teljesítménnyel rendelkeztek a nagyjából 18 kg 
tömegű kézi fúrógépek. 

 

VSZ-1 típusú, hazai gyártású,  
villamos szénfúrógép42

 

 

A fogantyúk, a melltámasz és a kap-

csoló biztonságtechnikai okok miatt 

gumiborítású szigetelést kapott. A gép 
legérzékenyebb része a villamos kap-

csolója volt, fúrólyukanként 5… 10 

kapcsolást tételeztek fel, ez egy műszakban 500… 800 kapcsolást jelenthetett. A Borsodi 

Szénbányáknál ezek a gépek igen sok javítást kaptak, mert a meghibásodási gyakoriságuk 
bőven 1,2…1,5 feletti volt! Ehhez jött a mostoha bánásmódból adódó (ledobás, törés, kábelki-

szakadás, motor túlterhelés és leégés…) egyéb tönkremenetel is. 

 

 

„BÁNYÁSZOK! A FEJTELJESÍTMÉNYETEK ÁLLANDÓ NÖVELÉSÉVEL HARCOL-

JATOK A PÁRTVEZETŐSÉGEK ÚJRAVÁLASZTÁSÁNAK SIKERÉÉRT! 

 –Jegyzetek a sajószentpéteri bányából– 
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A sajószentpéteri bányaüzem dolgozói a kommunistákkal az élen az év utolsó napjai-

ban is lelkesen dolgoznak azért, hogy éves feladatukat sikeresen teljesítsék, s a pártnak terven 
felül ígért 2.000 tonna szenet felszínre szállítsák. Nemcsak a kötelesség teljesítése, hanem a 
jövő évi termelésre való felkészülés, a jó munkahelyeik, a feltárt szénmező biztosítása is szor-

galmas munkára ösztönzi a bányászokat. Soha nem látott jó ütemben halad a frontelőkészítő 
vágatok hajtása. A csapatok tudják, hogy a front határidő előtti elkészítése és termelésének 
megkezdése egyik legfontosabb alapfeltétele az 1956. évi munka sikerének. Az idén sem valla-

nak szégyent, esedékes éves tervükön felül már több mint 800 tonna szenet termeltek, s a má-
sodik ötéves terv első évében is sikeresen akarnak megbirkózni a feladatokkal. Most az a cél-

juk, hogy az év hátralévő napjaiban előnyüket tovább növeljék, s december 31-re vállalásukat 
teljesítsék.  

* 

Novemberben a sajószentpéteri II-es aknán megkezdték a 14-es ereszke XXVII-es sik-

lói új frontjának művelését. A jó munkaviszonyok mellett nagyszerűen haladt a termelés. Az 
üzem dolgozói az egy főre eső műszaktervet átlagosan 147 kilogrammal túlteljesítették. A III- 
as aknán, ahol már november 6-án befejezték az éves tervet, 132 kilogrammal termeltek töb-

bet fejenként az előirányzottnál.  

Nem ez az első eset a sajószentpéteri bányában, amikor az öszüzemi teljesítmény ilyen szép 
példáját mutathatják fel. December első felében is 100 százalék felett dolgoztak, a II-es aknán 
23 kilogrammal, a III- as aknán 66 kilogrammal volt több az egy főre eső fejtési átlag. Ebben 
az időben egyes helyeken rossz geológiai viszonyok hátráltatták a termelést, de ott, ahol le 

tudták küzdeni a nehézségeket, nem csökkentek a teljesítmények. Különösen nem csökkent a 
munka üteme a kommunisták soraiban.  

Most, amikor a pártszervezet olyan kiemelkedő jelentőségű esemény előtt áll, mint a vezetősé-
gek újjáválasztana, még inkább szükség van a kommunisták példamutatására. Minden szem a 
párttagokat figyeli: hogyan látják el feladatukat, milyen munkát végeznek a bánya munkásai-

nak legjobbjai, az idős harcosok, s a párt ifjú tagjai.  

Van bőven követésire méltó példa Sajószentpéteren. Ha fellapozzuk a II-es akna verseny nap-

lóját, a legmagasabb teljesítményeket a kommunista csapatvezetők nevei mellett találjuk. 
Csire József 6 tagú elővájási brigádja például december 1- től 14-ig 13,1 méter helyett 25 
métert haladt előre. Teljesítménye 191 százalék. Ugyanilyen szép eredményt ért el váltótársa, 
Ulászló István brigádja is. Szloboda Károly csapata az új front előkészítésénél dolgozik. Mint 
kommunista vezető, Szloboda elvtárs példamutató munkát végez. Úgy irányítja a feltárást, 
hogy március helyett már február közepén átadhassák az új munkahelyet. Kismolnár Lajos 
párttag elővájási csapata december első felében 141 százalékot teljesített.  

A fejtési csapatok szintén azon igyekeznek, hogy jó munkával bizonyítsák be a párt iránti sze-

retetüket. A kamarafejtésen dolgozó Akhát Béla 4 tagú brigádja nehéz körülmények között, 
háromszoros vitlaszállítással

43
 is rendszeresen túlteljesíti tervét, s különösen most a pártveze-

tőség újjáválasztása előtt azon igyekszik, hogy minden műszakon egy-két csillével több szenet 
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termeljen. Eddig naponta csaknem három csillével adott többet, mint amennyit terve előír. A 
frontfejtésen Verebélvi Károly és Szőlősi István a 36 főből álló brigád munkáját irányítja 
eredményesen.  

* 

A kommunisták lelkesedése magával ragadja a pártonkívülieket. Gampe László bri-

gádja már jó nevet szerzett magának az üzemben. A hattagú csapat most is 150 százalékot 
teljesít. Gampe László és a többi pártonkívüli bányász jó munkája azt bizonyítja, hogy a 
kommunistákkal egy sorban harcolnak a több szénért. A III-as aknán az utóbbi időben kiala-

kult lelkes versenyben Papp Lajos pártonkívüli csapata 10 százalékkal meg is előzte László 
Gyula párttag brigádját.  

Bódis elvtárs, aki a frontelőkészítő kamarafejtésen dolgozik, nemcsak kétkeze jó munkájával 
akarja segíteni az üzem tervteljesítésének növelését, hanem elhatározta, hogy a hozzájuk ke-

rült új dolgozókból elővájó brigádot alakít, s a pártvezetőség újjáválasztásáig szakmunkáso-

kat nevel belőlük. Tudja, hogy csak az egész kollektíva ereje hozhat igazi sikereket, csak úgy 
tudják növelni a fejteljesítményeiket, ha minden dolgozó nemcsak szorgalmasan, és szakérte-

lemmel végzi munkáját.  

A sajószentpéteri kommunista bányászok azt szeretnék elérni, hogy a nehézségeket legyőzve, 
decemberben magasan túlteljesítsék az egy főre első termelési tervet, s a hónapot sikeresen 

zárva, éves tervük és vállalásuk teljesítésével köszönthessék a pártvezetőség újjáválasztá-
sát.‖44

 

 

„A jövőévi rendszeres tervteljesítés alapja a munkahelyek időbeni biztosítása  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt termelési lemaradását jórészben az okozta, hogy nem 
minden esetben állott rendelkezésre megfelelő munkahely a szenelő csapatok részére. Különö-
sen az új frontfejtések és szállítóvágatok kihajtásával maradtak el. Nem egy üzemben előfor-

dult, hogy a régi front kifogyott, de nem tudták új frontfejtésen megkezdeni a munkát, mert az 
még nem volt készen. A frontfejtések előrehaladási sebessége csaknem 30 százalékkal megha-

ladta az új frontok előkészítésére szolgáló elővájások sebességét:  

Az elővájások elmaradásét a helytelen munkaszervezés okozta. Sok helyen a terv mindenáron 
való teljesítése érdekében nem gondoskodtak időben az elővájások megkezdéséről, azt csak 

amolyan „másodrangú― munkahelynek tekintették;  

A jövő évi rendszeres tervteljesítés alapját képező megfelelő munkahelyek előkészítésére már 
most nagy gondot fordítanak a borsodi tröszt üzemeiben. Ennek első lépéseként az elővájási 
munkahelyeket is ellátták villamos fúrógépekkel, így az előrehaladási sebességet mintegy 18–
22 százalékkal meggyorsították. A jobb munkaszervezés érdekében 27 fontos elővájási mun-

kahelyen – így például a gerincvágatok hajtásánál és a frontelőkészítő vágatoknál – bevezet-

ték a ciklusos munkaszervezést. 
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Különösen jó eredményeket értek el az elővájási munkaciklusok megszervezésével a 
sajószentpéteri bányaüzemben. A bányaüzemben a XIV-es ereszkében minden munkahely ki-

vétel nélkül ciklusgrafikon szerint dolgozik. Drótos István, a miskolci Rákosi Mátyás Nehéz-

ipari Műszaki Egyetemen végzett szigorló bányamérnök szervezte meg és irányítja a ciklus-

grafikon szerinti munkát. Az új frontfejtés alapvágatán, légvágatán és szállítóvágatán dolgozó 
brigádok kivétel nélkül ezzel a módszerrel dolgoznak. Az eredmény: határidő előtt mintegy 2 
héttel át tudják adni a frontot a termelő vájároknak.  

A sajószentpéteri tapasztalatok alapján most valamennyi bányaüzemben ciklusos elővájási 
brigádokat szerveznek, amelyek kiküszöbölik a fejtések és az elővájások előrehaladási sebes-

sége közötti különbséget, ezzel biztosítják a szenelők állandó munkahelyét.‖45
 

 

1956. 

 

Ez egy sorsdöntő és egyben tragikus éve lesz hazánknak. Az év elején ebből még sok 
minden nem látszik, de az események majd egymást is erősítve kiteljesítik az eseményeket. 

 

„Az oktatás területén az elmúlt 10 év alatt többet tettünk, mint Horthyék 30 év alatt. 

Egész sor egyetem, középiskola, általános iskola nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatalok 
előtt. 1956-ban megyénk 9 új általános iskolával bővül. A 9 iskola összesen 29 tantermes lesz. 
A bányavidékek közül Rudolftelep kétszer kéttantermes iskolát és egy nevelőlakást kap. Sajó-
szentpéter és Sajókaza 4 tantermes iskolával és nevelőlakással bővül. Ózd – Rácztag és Arló 
szintén 4 tantermes iskolát kap‖46

 

 

„ KILENC ÚJ ISKOLA épül az idén megyénkben, hatmillió forintos költséggel. Főleg 
a megnagyobbodott bányatelepek kapnak új iskolát, a többi között Rudolftelep és Sajószentpé-
ter‖47

 

 

„Befejezte havi tervét a Borsodi Szénbányászati Tröszt  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói legutóbb 1955 júliusában adtak hírt arról, 
hogy teljesítették havi tervüket. Azóta egyetlen hónapban sem szállították felszínre az előírt 
szénmennyiséget s éves tervüket is súlyos adóssággal zárták.  

Az új év első hónapjában azonban a borsodi bányászok régi jó hírnevükhöz méltóan dolgoz-

tak s havi tervüket január 29-ig 101.5 százalékra teljesítették. Az üzemek közül öt bánya telje-

sítette havi tervét. Elsőnek a múlt évben elmaradt rudolftelepi bányászok fejezték be tervüket, 
akik azóta 2238 tonna szenet termeltek terven felül. A sajókazai bányászok az idén meg akar-

ják ismételni a múlt év szép győzelmét. Eddig havi tervükön felül 500 tonna szenet szállítottak 

                                                 
45

 Észak-Magyarország, 1955. december (12. évfolyam, 282-308. szám)1955-12-23 / 301. szám 
46

 Észak-Magyarország, 1956. január (12. évfolyam, 1-26. szám)1956-01-01 / 1. szám 
47

 Észak-Magyarország, 1956. január (12. évfolyam, 1-26. szám)1956-01-18 / 15. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 32. Sajószentpéter bányái 1955-1956 

 

32 

felszínre. Tavaly Alberttelep sem hallatott magáról, csaknem egész évben a lemaradók közé 
tartozott. Most a borsodi bányászok becsületének visszaszerzéséért harcolva elérték, hogy 
havi tervükön felül már 180 tonna szenet termeltek. Határidő előtt teljesítették januári felada-

tukat a perecesi és a szuhakállói bányászok is.  

Az aknák közül már 13 akna dolgozói jelentették havi tervük teljesítését, ezzel becsülettel ele-

get tettek az egynapos előretartásra tett Ígéretüknek is. Habár a sajószentpéteri, berentei, 
kondói, bánfalvai, edelényi és az ormosi bányaüzem még nem teljesítette tervét, 1-ig ők is ele-

get tesznek havi kötelezettségüknek. Az üzemek közül az izsófalvai és a kurityáni bánya ma-

radt el. Igyekezzen mindkettő felzárkózni az élenjárók közé.‖48
 

 

„ÁPRILIS 4 TISZTELETÉRE  

A borsodi tröszt bányászai több mint kétszeresére teljesítették vállasukat  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeinek dolgozói nagyszerű eredménnyel kezdték 
az évet. Januárban 5032, februárban pedig 6219 tonna szenet adtak tervein felül a népgazda-

ságnak. A március elején azonban a tröszt üzemei gyenge eredménnyel dolgoztak, szombatig 

több mint 3000 tonna szénnel adósok maradtak.  

A rendkívüli hosszú hideg tél miatt az országnak még több szénre van szüksége, mint amennyit 
a terv előírt. A Szabad Nép pénteken megjelent vezércikkéből a borsodi bányászok is megtud-

ták, hogy ebben a hónapban országos viszonylatban a tervezettnél 50.000 tonnával több sze-

net kell termelniük az üzemek ellátására. A tröszt szombaton reggel azonban még mindössze 

96.6 százalékon állt havi tervével.  

Vasárnapra háromharmados termelés volt a borsodi szénmedencében s ezen a napon nagy-

szerű termelési győzelmek születtek. A rudolftelepi bányaüzem teljesítménye 187, a 
sajószentpéteri bányáé 119.2, a sajókazaié 117.2, a bánfalvaié 116.4, a berenteié 116,1 szá-
zalék lett. A kurityáni bányászok, akik a hónap elején elmaradtak a vasárnapi műszakkal 19.6 
százalékkal túlteljesítették esedékes tervüket. A többi bányaüzem is szép eredménnyel zárt, így 
a 96.6 százalék teljesítés egy nap alatt 105.9 százalékra emelkedett, s a tröszt az adósságot 
letörlesztve 6233 tonna szenet termelt havi tervén felül.  

A borsodi tröszt üzemeinek dolgozói vasárnapi nagyszerű munkájukkal több, mint kétszeresé-
re teljesítették a felszabadulás évfordulójának tiszteletére tett vállalásukat.‖49

 

 

„– A KST mozgalom egyre népszerűbbé válik megyénkben. Az elmúlt hetekben a Bor-

sodi Szénbányászati Tröszt munkahelyein is számos bányász Kölcsönös Segítő Takarékpénz-

tár alakult. KST létesült például Ormosbányán, Barossaknán, Pálinkástárón, Szuhakállón, 
Sajószentpéteren, a berentei szénbányánál és a tröszt igazgatóságán.‖50
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„Mintegy ezer dolgozó sajátítja cl a korszerű bányagépek kezelését az idén a borsodi 

bányákban  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben két Donbassz és két Gomyak-kombájn, va-

lamint számos réselőgép működik. A géppel szállított szén mennyisége meghaladja a termelés 
50 százalékát. Ezévben a fejtés és a szállítás gépesítését tovább folytatják.  

A gépi berendezések helyes kezelésére a tröszt több szaktanfolyamot szervezett. Hét üzemben 
– többek között Sajószentpéteren és Perecesen – szivattyú- és szállítógépkezelői tanfolyam 
kezdődött. A tanfolyamoknak 260 hallgatója van. A következő hónapokban további 400 főt 
képeznek ki, úgy hogy az év végéig 650 jólképzett szállítógépkezelő tanulja meg, hogyan kell 
bánni a korszerű bányagépekkel.  

Kurityánban most fejeződött be egy Donbassz kombájnkezelő tanfolyam, amelyen 14 dolgozó 
vett részt. A továbbiakban még 50 bányászt Donbassz, 20 bányászt pedig Gornyak kombájn 
kezelésére képeznek ki.  

Több helyen – például Rudolftelepen és Perecesen – Diesel- és villamosmozdonykezelő tanfo-

lyamokat szerveznek. Ezeken a tanfolyamokon kereken 100 fő sajátítja el a korszerű földalatti 
és felszíni szállítómozdonyok. kezelését. A gépkezelői tanfolyamokon az év végéig mintegy 
1000 dolgozót képeznek ki.‖51

 

 

„Egy bányász-brigád ünnepre készül  

A legény szálló körül őgyelegtem, e nézegettem a fűmaggal frissen bevetett ágyúsokat. 

A rózsafák töve még nedves volt, valaki, megöntözhette azokat. Belopakodtam az egyik szobá-
ba s néztem az alvó legényeket. Milyen jó lett volna hajnalban érkezni, s találkozni a hírneves 
Sikora-brigáddal, amikor éppen a napfényre lép.  

Nézelődtem a szobában. Vajon melyik lehet a brigádvezető? Az a fekete-hajú, vagy az a fiatal 
szőke fiú? Talán inkább az a bajuszos ott a sarokban? Melyik ágyban pihen a fiatal csapatve-

zető, akinek nevéhez annyi munkahőstett fűződik?  

Hadd pihenjenek a derék bányászok. Addig előveszem jegyzetfüzetemet és belelapozok. A fel-

jegyzések majd elmondanak egyet, s mást Sikora elvtársról...  

Az első lapon Plopp elvtárs, a sajószentpéteri bánya üb. elnökének véleménye olvasható:  

– A DISZ ifibrigád vezetője, Sikora István és brigádja az április 4-i versenyben 12 ezer forint 

jutalmai érdemelt ki.  

Tovább lapozok. A következő feljegyzés szereplői szintén a Sikora-brigád tagjai. A II-es akna 

fiatal bányatechnikusa beszélte el:  

– Vasárnap át kellett szerelni a front alapkaparóját, hogy az akna másnap termelni tudjon. 
Sikora elvtársik vállalkoztak rá, s egy nap termelését mentettek meg a népgazdaság számára.  

Szabó István párttitkár elvtárs szavait is papírra betettem.  
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– A Szikora-brigád az április 4-i versenyben más munkahelyen dolgozott. Az elővájási munká-
latok elmaradása miatt helyezték őket mostani munkahelyükre azzal a reménnyel, hogy segí-
tenek behozni a késést. A brigád május 1 tiszteletére 120 százalékos teljesítést vállalt, de a 
napokban már 168 százaléknál tartott. Előretörésének azért is örülünk, mert biztosítja a többi 
csapat előrehaladását.  

Silcora elvtársról beszélt egy másik fiatal bányatechnikus is. Sajnos, nem kérdeztem meg tőle 
a nevét.  

– A „Nevelj új bányászt― mozgalmat a nagy ünnep tiszteletére felfrissítette. Falujából, Láca-

csékéről elhozott két fiatalt – Fincziszki Zoltánt és Kukta Sándort – és most Sajószentpéteren 
igazi bányászt farag mind a kettőből.  

A bányamester véleménye is itt van a jegyzetek között:  

– Sikora elvtársnak, s a brigád, tagjainak öt éven keresztül nem volt igazolatlan mulasztásuk.  

Lám, mennyi adat, mennyi vélemény. Pedig még egy szót sem beszéltem azzal, akiről szólnak.  

Valaki benyitott a szobába, s felkeltette Sikora elvtársat. Egy darabig nyújtózkodott, álmosan 
dörgölte szemét, de pár perc múlva felöltözötten állt elénk. Szélesvállú, kékszemű, szőke fia-

talember Sikora elvtárs. Zsebredugtam a noteszt, s átadtam a szót néki. ő intett, hogy menjünk 
ki, ne zavarják az alvókat. Kint a vasúti töltésen megeredt belőle a szó:  

– Öt éve mindig versenyben állok. Eleinte a falumból hozott virtus fűtött, később miután 
szakmára, emberségre, bányászbecsületre neveltek mestereim – kötelességből törleszteni 
akartam azt, amit kaptam. Gondolja meg elvtárs: két-háromezer forintot keresek, sok fiatal 

bizalmát élvezem, mert DISZ-titkáruk vagyok. Alig értem meg 29 évet, s már csapatom van. 
Kormányunk munkaérdeméremmel tüntetett ki. Mindezt a két karommal harcoltam ki. igazi 
bányászmódra. Most pedig ezt a sikert minden egyes versenyben két karommal akarom meg-

tartani.  

Jó ezeket a kemény, férfias szavakat hallgatni, érezni azt az erőt, lelkesedést, amely versenye-

ik éltető eleme.  

– Amikor ma letették a csákányt, hány százalékot, értek el? – kérdeztem búcsúzáskor.  

– Azt hiszem, megvolt a 170 százalék.  

A Sikora-brigád állja szavát.‖52
 

 

A sajószentpéteri bányászzenekar 

1956. május 1.53
 

 

 

 Egy perc telefon 

– Halló, itt az Északmagyarország 
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szerkesztősége, ipari rovat!  

– Jószerencsét! Itt a szentpéteri bányaüzem verseny felelőse.  

– Hogyan állnak a tervteljesítéssel elvtársak?  

–Jól. A tervteljesítés átlagosan 106 százalék. Hasonlóképpen jól állnak az egyes brigádok is. 
Szloboda Károlyék elővájáson 171, Csontos Míhályék 142, Varga Józsefék pedig 133.6 száza-

lékot teljesítettek.  

– Úgy halljuk, hogy a frontfejtésen viszont nem ilyen rózsás a helyzet.  

– Ez igaz. Sajnos, itt csak 80–82 százalékot értek el, bár az egyik utóbbi műszakon Verebélyi 
Károly csapata 106 százalékot mutatott fel.  

– Talán nincsenek meg a műszaki feltételek?  

– Azt nem lehet mondani. Éppen itt van mellettem a bányamester elvtárs. Neki is az a vélemé-
nye, hogy a műszaki feltételek jók. Az emberekben van a hiba. Nem dolgoznak elég lelkiisme-

retesen. Mert amint mondtam –, amíg Verébélyi Károlyék 106 százalékot értek el, ugyanilyen 
műszaki feltételek mellett Gál Béla és Mihók János csapata csak 80 százalékot tudott teljesí-
teni.  

* 

Véleményünk szerint érdemes lenne ezt a kérdést jobban megvizsgálni a sajószentpéteri bá-
nyaüzemben.‖54

 

 

 

„Új Sachtyor–kombájnnal kezdenek kísérleteket a sajószentpéteri bányaüzemben  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt több üzemében eddig Donbasz és Gornyak kombájn-

nal művelték a vékony telepi frontfejtéseket. Most értesítés érkezett a tröszt vezetőségéhez, 
hogy Záhonyba érkezett egy új Sachtyor szénkombájn a Szovjetunióból. Az új fejtő és rakodó-
gépet a sajószentpéteri bányaüzemben állítják munkába, ahol a frontfejtést már elő is készítet-

ték.  

Az új kombájn lényegesen különbözik az eddig üzemben levő gépektől. Jóval kisebb, mint az 
eddig alkalmazott kombájnok, súlya csaknem fele a Donbasz súlyának, hazai kőzetviszonya-

inkhoz így sokkal megfelelőbb. Jellegzetessége, hogy a jövesztő és rakodó szerkezet egybe van 
építve. Fogásmélysége változtatható. A széntelepnek megfelelően 1.6 és 2 méteres fogásmély-

séggel tud dolgozni. Hasonlóképpen változtatható vágómagassága is 45 és 55 centiméterre. 
Ez különösen a borsodi telepeken előnyös, mert a vágómagasság változtatásával el tudják 

kerülni a főteszén kézi utánszedését.  

Az új Sachtyor kombájn kísérleti célra érkezik a sajószentpéteri hányába s az első ilyen típusú 

kombájn az egész országban. A kombájnt kezelő bányászokat most tapasztalatcserére küldik a 
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kondói és a herbolyai bányaüzembe, ahol az ott dolgozó Gornyak. illetve Donbasz kombájnok 
munkáját tanulmányozzák.  

A tervek szerint az új géppel júniusban kezdik meg a termelést, egy hónappal az eredetileg 
tervezett határidő előtt.‖55

 

 

„Megérkezett az új Sachtyor-kombájn a sajószentpéteri bányaüzembe  

A második ötéves terv során a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben mintegy 30 új 
géppel növelik a frontfejtések termelését. Az első új gép, a szovjet gyártmányú Sachtyor kom-

bájn már meg is érkezett a sajószentpéteri bányaüzemhez.  

Eddig a vékony telepek gépi művelésére Gornyak kombájnt és Donbasz kombájnt használtak. 
Ezek a géptípusok azonban nem feleltek meg teljes mértékben a követelményeknek. Részint 
nehezek, részint pedig a borsodi bányákhoz mérten nagyok voltak. Ezeket a nehézségeket az új 
Sachtyor kombájn kiküszöböli. Súlya csaknem fele az eddig alkalmazóit kombájnoknak és 
lényegesen kisebb is azoknál. így’ a borsodi vékonytelepi viszonyoknak sokkal jobban megfe-

lel. Nagy előnye, hogy fogásmélysége és vágómagassága is átállítható a széntelep vastagsá-
gának és a szén keménységének megfelelően.  

A sajószentpéteri 2-es aknába» az új kombájn frontfejtése elkészült. Most az elektromos be-

rendezések szerelése folyik. A kombájnon dolgozó bányászok jelenleg a kondói bányaüzemben 
a Gornyak kombájn működését tanulmányozzák. hogy megfelelő alapismereteket szerezzenek. 

A kombájnt a következő napokban a külszínen járatják be. A tervek szerint június első napjai-

ban kezdik meg vele a kísérleti üzemelést a 2-es akna 66 méteres fronthomlokán. A frontfejté-
sen a gép folyamatos munkájának biztosítására korszerű. a homlokra merőleges ácsolást al-

kalmaznak.‖56
 

 

„Befejezték féléves tervüket  

Pénteken reggel 6 órakor a sajószentpéteri és az edelényi bányaüzem hős bányászai 
büszkén jelentették: befejezték féléves tervüket. A sajószentpéteri bányaüzem dolgozói megfo-

gadták, hogy az év végéig 3500 tonna, míg az edelényi bányászok 5300 tonna szenet termel-

nek terven felül.  

Mindkét bányaüzem dolgozóinak további jó munkát és sok sikert kívánunk!‖57
 

 

„Csaknem 50 millió forinttal új bánya nyitását kezdték meg Borsodban  

A második ötéves tervben előirt feladatok végrehajtására, a széntermelés fokozására a 

Borsodi Szénbányászati Tröszt új bányák nyitását kezdte meg.  
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Az első bányanyitáshoz Berentén kezdtek hozzá. Az új, csaknem 1500 méteres táróval a régi 
berentei bánya és a Sajószentpéter közötti mintegy 6 millió tonna szenet biztosító területet 
fejtik le. Az új táró egyúttal lehetőséget ad a régi berentei bánya rekonstrukciójára is. Ezzel a 
berentei bánya az új aknával együtt, napi 120 vagon szenet termel majd.  

Az új akna a 2-es és 3-as telepet fejti le. A tervek szerint a 3-as telepen Gornyak kombájnok-

kal gépesített frontfejtéseket állítanak üzembe. A szállítást teljesen gépesítik – kaparó- és gu-

mi szállítószalagok hordják majd a szenet egészen a külszínig.  

A bánya nyitásával párhuzamosan készítik elő a külszínt is. 12 készenléti lakás mellett üzemi 
fürdő, korszerű bányászétkezde, valamint több mint 200 bányász részére legényszálló épül. 
Kibővítik a gépműhelyt is. A munkát már megkezdték.  

Az új bánya nyitásával kapcsolatos tereprendezési munkához is hozzáfogtak s a hónap végén 
az új akna mélyítésére is sor kerül. Az új bányaüzem 1538-ban kezdi meg a termelést. A beru-

házásra fordított összeg mintegy 50 millió forint lesz.‖58
 

 

„Megkezdték a próbaüzemelést a sajószentpéteri II -es aknán az új Sachtyor kombájn-

nal  

A második ötéves tervben a Borsodi Szénbányászati Tröszt termelésének fokozására 
számos új fejtőgépet állítanak üzembe. Az első, eddig Magyarországon még nem alkalmazott 

új típusú fejtőgép, a Sachtyor- kombájn. Ez a gép a legalkalmasabb a borsodi vékonytelepek 
gépi jövesztésére. A vékonytelepek fejtésére használt Gomyak-kombájnnál is lényegesen ki-

sebb; súlya csaknem fele annak. Előnye a gépnek, hogy a jövesztő és a rakodó szerkezet egybe 
van építve, a fogásmélysége és vágómagassága a széntelep vastagságának megfelelően vál-

toztatható.  

Az új kombájnnal dolgozó bányászokat korábban Kondóra és a herbolyai Tervtáróba küldték 
tapasztalatcserére, ahol megismerkedtek a Donbasz-, illetve Gornyak-kombájnok kezelésével.  

Csütörtökre virradóan a sajószentpéteri II-es akna 46 méteres frontfejtésén megkezdődtek az 
új kombájnnal a kísérletek. Ennek befejeztével – előreláthatóan augusztus 20-ra – megkezdő-
dik a rendszeres, üzemszerű termelés a Sachtyor-kombájnnal.‖59

 

 

„Tízezer tonna szén a bányásznapon  

A második ötéves terv irányelveinek megfelelően a Borsodi Szénbányászati Tröszt 
üzemeiben egyre több helyen alkalmazzák a gépi jövesztést. A kondói bányaüzemben két 
Gornyak kombájn, a sajószentpéteri III-as aknán60

 az új Sehtyor kombájn után a herbolyai 
Terv-táróban – a már működő két Donbassz kombájn mellett – szerdán kezdték meg a harma-

dik Donbassz kombájnnal az üzemszerű termelést.  
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Az új kombájn részére 60 méteres frontfejtést alakítottak ki. A kombájn kezelését a már gya-

korlott, a gépi jövesztés minden csínját-bínját ismerő régi vájárokra bízták. A másik két gép-

nél szerzett tapasztalatok alapján most dolgozzák ki a ciklusgrafikont. Ugyancsak ciklus sze-

rint átdolgozzák az egész bányaüzem szállítását is. így mind a három gép ürescsille ellátását 
maradéktalanul biztosítani tudják.  

Az új géppel dolgozó bányászok megfogadták, hogy az adottságok kihasználásával a Bányász-

napig 10.000 tonna szenet termelnek.‖61
 

 

„Megtalálták a bajok okát – kezdjék el a munkát!  

Sajószentpéteren, a bányamérnöki irodában négy elvtárs, Jáni Gyula főmérnök, Szabó 
István üzemi párttitkár, Lukács László üzemvezető és Plop László üb. elnök beszélget a Köz-

ponti Vezetőség határozatáról, s választ keresnek néhány olyan kérdésre, amelyek megoldása 
több száz tonna szenet jelent népgazdaságunknak.  

Arról a határozatról beszélnek, amely a sajószentpéteri bánya életében is új, nagy, szép, 
országépítő feladatot jelent  A párt, hogy leküzdve a fűtőanyag-ellátásban mutatkozó nehé-
zségeket, széncsatára szólította fel őket, bányászokat – a borsodi elvtársakat is! S ez bizony 
nem kis dolog. Háromszázezer tonnával több szenet adni az iparnak, a dolgozó népnek !... 
Bányászaink odaadó, lelkes munkáját, fegyelmezettségét, józan gondolkodását- és előrelátá-
sát követelő feladat ez. S most ezen a napon, július 25-én így láttak munkához a 
sajószentpéteri elvtársak.  

Őszintén, bányászmódra ültek le beszélgetni, tervezni, hogy a párt felhívására csatasorba 
állítsák üzemük derék munkásait. Igen, derék had dolgozik ebben az üzemben. Az első félév-

ben mintegy 4319 tonnával termeltek több szenet, s olyan szép eredmények is születtek, mint 
például Szloboda Károly elővájási csapatának 157 és Tóth János frontcsapatának 123.5 szá-
zalékos teljesítménye.  

A sajószentpéteri elvtársak azonban még több szenet is adhattak volna; ha… S most erről a 
„ha‖-ról is szó esik, hiszen a mai napig bezárólag mindössze 95.5 százalékos havi 
tervteljesitést értek el. 

Miért nem teljesítik a tervet? Hogyan akarnak a Központi Vezetőség határozatában foglaltak-

nak eleget tenni, s terven felül többezer tonna szenet a hazának adni? – ezekre és más hasonló 
kérdésekre keresett megoldást a beszélgetés során a bányaüzem négy derék vezetője.  

Őszintén vetették fel az elvtársak a problémáikat, azokat a még meglévő hibákat, amely fékje 
és akadályozója annak, hogy a Központi Vezetőség harci felszólításának eleget tudjanak ten-

ni. Miről van szó? Nem kisebb hibákról, mint szervezetlenségről, felelőtlen ígérgetésekről, 
amelyek szintén hozzájárulnak a tervek nemteljesítéséhez. A. II. számú akna frontfejtésén pél-

dául nemrég munkába állítottak egy szovjet fejtő- és rakodógépet, amelynek a rossz szervezés 
következtében igen alacsony a teljesítménye. Ugyanis a gép csak fejt, de nem tud rakodni, 
mert kaparószalagot nem rendeltek hozzá még a mai napig sem!  
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Azt is nehezen lehet megérteni, hogy a bánya jobb ellátását egyesek a trösztnél csupán ígérge-

tésekben látják. Az elvtársak rendeltek 50 darab csillét, s kaptak 22 darabot.!?) Kértek 15 
darab fúrógépet és egy komplett szállítószalag berendezést, de ezeket még most sem kapták 
meg…! Baj van a vídia-kések minőségével is, s így bizony az elővájásoknál a bányászoknak 
igen sok nehézséggel kell megküzdeniök. Megoldásra vár a bérezés kérdése is, hiszen arány-

talanság mutatkozik az elővájásoknál és a frontfejtéseknél dolgozók fizetésében. A frontfejtés-

nél dolgozók a vékony szénréteg miatt alig felét tudják megkeresni annak, ami az elővájások-

nál szokásos.  

Nem kis probléma a lakáskérdések megoldása sem. A sajószentpéteri elvtársak véleménye 
szerint ezt helyi erőkből is meg lehetne oldani. Idestova másfél éve 15 családi ház áll félig 
készen, befejezetlenül, anyaghiány miatt.! Vagy például 5 éve, hogy Rakamazról 25– 30 elv-

társat autóval szállítanak be dolgozni. A szállítási költségekből már 40 családi házat lehetett 
volna felépíteni! S a rakamazi elvtársak is boldog otthonra találtak volna munkahelyük köze-

lében.  

Mindezekről és sok más problémáról őszintén, kommunista módra beszélgettek, Szabó, Luk-

ács, Jáni és Plop elvtársak. Felvetették a kérdéseket, amelyre ők maguk keresik a választ, 
amelyek megoldásához azonban segítséget is várnak. Harci feladatnak tartják a párthatározat 

végrehajtását, s mint a bányák jó gazdái, a tettek fegyverével kívánnak cselekedni. Ehhez csu-

pán az szükséges, hogy ők maguk megteremtsék a jó munka feltételeit, s a borsodi tröszt is 
nagyobb segítséget adjon.  

(dragos)‖62
 

 

Itt tegyünk egy kis kitérőt egy olyan eseményre, amely az ország sorsában nagymértékben 
befolyásoló tényező lett az elkövetkezőkben! Rákosi Mátyás egyes, ügyes-bajos dolgairól 
ejtettünk már szót. Most aztán a vele kapcsolatos végkifejlet is eljött… 

A szovjet utódlási harcokban a vele leginkább ellenséges Lavrentyij Beriját letartóztatták, 
majd 1953 decemberében kivégezték, úgy akkor Rákosi kezdte újra magához ragadni a hatal-

mat, és visszafordítani a Moszkva által elrendelt enyhülést és a koncepciós perek áldozatai-

nak rehabilitálását, sőt további elnyomó intézkedésekre és perekre is sor került. Tette mindezt 

úgy, hogy például elérte, hogy a törvénytipró perek kivizsgálására összeállított bizottság el-

nöke legyen.  

1956-ig váltakozó sikerű hatalmi harcot folytatott Nagy Imrével, akit rendszeresen személye-

sen igyekezett lejáratni Moszkvában. Ezekben az években is tanúbizonyságot tett kiváló takti-
kázó képességeiről, s végül 1955-re sikerült elérnie Nagy Imre leváltását. Helyére bizalmi 
embere, Hegedüs András került. 

Az SZKP XX. kongresszusa után, 1956. július 18-án – szovjet nyomásra – az MDP Központi 
Vezetősége első titkári tisztségéből Rákosi Mátyást eltávolította, ekkor a Szovjetunióba távo-

zott, s többet már nem is tért haza. 
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„ Tisztelt Központi Bizottság, Kérem a Központi Bizottságot, hogy mentsen föl a KB 
első titkárának és a Politikai Bizottság tagjának tisztsége alól. Kérelmemnek egyik indítéka, 
hogy 65 éves vagyok, és betegségem már két éve kínoz, mind súlyosabbá válik, és akadályozza 
a KB első titkárának tisztségén végzett munkámat. Ezenkívül a személyi kultusz és a szocialis-

ta törvényesség terén elkövetett hibáim megnehezítik a pártvezetőség számára, hogy a Párt 
figyelmét teljes egészében az előttünk álló feladatokra összpontosítsam. Felmentésemet kérve 
továbbra is Pártunk, dolgozó népünk és a szocializmus ügyét kívánom szolgálni. Rákosi Má-
tyás ‖63

 

 

„A párt kérésének teljesítéséért 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt, dolgozói megfogadták, hogy ez évben 30 ezer tonna 
szenet adnak terven felül. A borsodi bányászok szavát tett követte. Az első félévben olyan len-

dületes munkát végeztek, hogy az évi vállalást túlteljesítették és mintegy 40 ezer tonna szenet 
adtak terven felül a hazának.  

A közelmúltban pártunk felhívással fordult az ország bányászaihoz, hogy az olajmezők átme-

neti termelés-csökkenése idején terven felül több szenet adjanak. Az elmúlt 11 év során a párt 
szavára mindig tettekkel válaszoltak derék bányászaink. Most is ezt várja a párt, hogy hason-

lóképpen cselekedjenek.  

Egy sor olyan intézkedésre van tehát szükség, amelyek megteremtik a többtermelés feltételeit. 
Az első és legfontosabb feladat a szállítás megjavítása.  

A bánfalvi üzemnél átálltak a 600 milliméteres nyomtávú szállításra, amelynek következtében 
a szállításhoz szükséges új csillék biztosításával a termelőmunka zavartalanná válik. Az 
ormosi II. akna termelésének fékje is a szállítási üzemzavarokban keresendő. A szállítás átál-

lítása itt is megoldja a még meglévő problémákat. A József-aknán az a terv, hogy termelvé-
nyét átviszik az ormosi IV-esre és így rendbe tudják hozni az aknát.  

A gépi jövesztés terén is öntevékeny intézkedésekre van szükség. A Sajószentpéteren dolgozó 

„Sahtyor‖ kombájnhoz házilag alacsony kaparót készítenek, s ezzel biztosítani tudják, hogy a 
szállítóberendezés magassága a jövesztőgép kihordó magasságával egyezzen. A Donbassz- 

kombájnokkal ugyancsak házilag olyan vágópatkót készítenek, amely lehetővé teszi, hogy a 
teljes telepét egy rátára kivágják. Szuhakállón az elővájási munkák meggyorsítására feltörés-

fúrógépet állítanak üzembe. A frontfejtések előrehaladási sebességének meggyorsítása végett, 
s nem utolsósorban a bányafa-visszanyerés növelése céljából Szeles-aknán, Rudolftelepen, 

Sajószentpéteren és a későbbiek során Anna- és Lyukó- bányán rablóvitlákat64
 állítanak be.  

A többtermelés fokozásában döntő szerepe van a külfejtési munkáknak. Ezért a kurityáni kül-

fejtésű üzem termelőkapacitásának kétszeresére való emelése érdekében négy darab baggert 
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állítanak üzembe, a hozzátartozó dömperekkel. A múlt hónapban Ormosbányán megkezdték a 
II. számú külfejtés letakarítását, ennek a külfejtésnek is nagy szerepe lesz a többtermelésben.  

A többtermelés alapvető feltétele a teljesítmények növelése, amelyhez elengedhetetlenül szük-

séges a műszaki feltételek biztosítása. Fokozni kell a bányákban a politikai felvilágosító mun-

kát és a pártszervezeteknek foglalkozniok kell a műszaki káderekkel, a 100 százalékon alul 
dolgozó csapatokkal.  

A műszaki káderek patronálják az új csapatokat, a legjobb munkamódszerrel dolgozó bányá-
szok ismertessék meg mindenkivel munkamódszerüket. Egész biztos, akkor valamennyi bánya-

üzemben emelkedni fog a teljesítmény, az egy főre eső termelés. Csak a mindenre kiterjedő 
figyelem, a hibák azonnali kiküszöbölése, az egységes összefogás, akarat és helytállás bizto-

síthatja, hogy mind több szenet adjanak a borsodi bányászok terven felül a hazának, hogy 
teljesíteni tudják a párt kérését. 

 

Felhívás a borsodi bányák front-brigádvezetőihez 

Bányász elvtársak!  

Frontbrigád vezetők!  

Álljunk újra csatasorba, úgy, mint az elmúlt időkben, amikor több szenet kért az or-

szág tőlünk. Most azonban a mennyiségi tervteljesítés mellett indítsunk harcot a gazdaságo-

sabb termelésért. Termeljünk 1 százalékkal olcsóbban, hogy csökkenjen az egy tonna szénre 
eső önköltség.  

Takarékoskodjunk a bányafával, a robbanóanyaggal és mind ezek mellett javítsuk a minősé-
get is. Ne feledkezzünk meg a legfontosabbról, a front sebességnöveléséről sem. Ennek érde-

kében rövidítsük meg az átszerelési és az omlasztási időt, hogy ezáltal is növeljük a' termelé-
kenységet. így biztosítsuk a párt kérésének teljesítését, a terven felüli 300 ezer tonna szenet.  

EGYÜD ISTVÁN frontbrigádvezető,  

Farkaslyuk 

 

„Újításokkal, egymillió forinttal csökkentették a szén önköltségét a sajómenti bánya-

üzemekben 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt öt sajómenti bányaüzeme az év elejétől versenyben 
áll egymással a szén önköltségének csökkentésére. Az olcsóbb termelés érdekében valamennyi 
bányaüzemben újítást is bevezettek.  

A sajókazai bányaüzemben például az ácsoláshoz, máglyázáshoz használt bányafa visszanye-

résére vezettek be újítást. Eddig a beácsolt bányafát elrobbantották, s elomlasztásnál úgy 
szedték ki. Most egy készülék segítségével lyukat fúrnak a bányafába, s fejszével kiütik. Az így 
visszanyert bányafát négyszer, ötször is fel tudják használni. Az újítás segítségével most 7 
forinttal olcsóbban termelik a szén tonnáját, mint januárban.  
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Az edelényi bányaüzemben a vágathajtás meggyorsításával érték el, hogy az elővájásokból 
kikerülő szén tonnája 16 forinttal kerül kevesebbe, mint az év elején. Január 1-től a mai napig 
az edelényi bányaüzem így csaknem 700.000 forintot takarított meg. 

Hasonló jó eredményt értek el az önköltség csökkentésében a berentei szénbánya dolgozói is. 
Itt az új fejtési módszerre való áttéréssel több munkahelyet biztosítottak a szénen dolgozók-

nak, ami több szenet eredményezett. Csökkent a fenntartás, s ezzel a kitermelt szén önköltsége 
mintegy 240 ezer forinttal kevesebb.  

A gazdaságosabb termelésért folytatott harc eredményeként az öt sajómenti bányaüzem az év 
elejétől a mai napig mintegy 1 millió forinttal csökkentette a kitermelt szén önköltségét.‖65

 

 

„Üdvözöljük a Borsodi Szénbányászati Tröszt legjobbjait  

A párt és a kormány 107 ezer tonna szenet kér terven felül megyénk bányászaitól Nem 
kis feladat a kérés teljesítése, keményen meg kell fogni a csákány nyelét derék bányászaink-

nak, akik már nem egyszer megmutatták erejüket, akaratukat. De a borsodi bányászok jól 
tudják, mennyire indokolt a kérés, s tisztában vannak azzal is, miért hangsúlyozta a 
borsodmegyei kommunisták aktívaülésén, hogy fel kell kutatni a lehetőségeket, amelyeknek 
segítségével újabb munkasikereket lehet elérni a tervteljesítés, illetve túlteljesítés érdekében. 
Tudják, hogy az ipar kenyere a szén. Enélkül nem jár a gép, nincs elegendő élelem, ruházat, 
hideg a lakás. A borsodi bányászoknak tehát döntő szerepük van abban, hogy életszínvona-

lunk emelkedjék.  

Most, augusztus első dekádjának értékelésekor szép eredményekről számoltak be a Borsodi 
Szénbányászati Tröszt üzemei. Ezek a sikerek arról tanúskodnak, hogy megyénk bányászai 
megértették a párt szavát és tettekkel válaszolnak rá. Sajószentpéteren Szloboda Sándor és 
Gardi Pál frontfejtő brigádja 155 százalékon felül teljesítette tervét. A diósgyőri bányában 
Szeles József brigádja 139.1 százalékos eredményt ért el, Edelényben az elővájó brigádok 

vezetnek. Széplaki Gyula 194.2, Orosz Gyula brigádja pedig 168.9 százalékos eredményről 
számolt be. Berentén Szvetlik János és Jakab Bertalan fejtőbrigádja 163.7, illetve 147 száza-

lékra teljesítette előírt tervét. Nem maradt el mögöttük Ernesz József elővájó brigádja sem, 
amely 169.7 százalékos eredményt ért el. Rudolftelepen Ludvai György fejtő és ifjú Molnár 
Mihály szállító brigádja ért el kiváló eredményt. A sajókazai bányászok közül Molnár József 
és Frankó Barna brigádja mutatott fel 163.7, illetve 145.2 százalékos tervteljesítést.  

A számok azt bizonyítják, hogy megyénk derék bányászai minden erejüket és képességüket 
latbavetve, tettekkel válaszolnak a párt kérésére.‖66

 

 

„Készülődés a VI. bányásznapra… 

Sajókaza:    140.3  százalék.  
Ormospusztai-külfejtés:  132  százalék.  
Edelény;    112.3  százalék.  
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Berente:    109  százalék.  
Felsőnyárád:    108.8  százalék.  
Alberttelep:    108.8  százalék.  
Sajószentpéter:   108.5  százalék,  
Diósgyőr:    105.7  százalék.  
Izsófalva:    104.2  százalék.  
Pereces:     103.4   százalék…‖67

 

 

„Legyen új sikerek, új győzelmek forrása a hatodik bányásznap 

Dal, tánc, muzsika, vidámság jellemezte vasárnap a VI. bányásznapot. Borsod vala-

mennyi bányaüzemében lelkes hangulatú gyűléseken ünnepeltek a bányászok és a meghívott 
vendégek. 

Több borsodi bányában a bányásznap reggelére kimagasló eredményeket értek el. Hős bá-
nyászaink ezzel hitet tettek a párt és a kormány politikája mellett, bebizonyították, hogy tet-

tekkel válaszolnak felhívására, mindent elkövetnek tervük teljesítéséért, illetve túlteljesítésé-
ért. Egyben ígéretet tettek arra is, hogy a bányásznap után friss erővel, új lelkesedéssel még 
lelkiismeretesebben látnak munkához, s olyan teljesítményeket mutatnak fel, hogy a párt és a 
kormány által a borsodi bányászoktól kért 107.000 tonna terven felüli szenet határidőre fel-

színre küldhessék. Erre kötelezik őket a bányásznapon kapott hűségjutalmak és a kitüntetések, 

– erre kötelezi őket a bányászbecsület… 

Hatvanhárom kondói bányász kitüntetése  

Sűrített járatokkal bonyolította le az iparvasút a bányásznapon a kondói forgalmat, 

hogy minden bányász idejében megérkezhessék az ünnepély színhelyére. Sok környékbeli dol-

gozó panaszt is megjelent, hogy együtt ünnepeljen bányásztestvéreivel. Ott láthattuk az ün-

neplő kondói bányászok soraiban Bakos Mátyás, Holleim István frontbrigádvezetőket és 
Benes Gyula fenntartó brigádvezetőt, akik mind kimagasló eredményekkel köszöntötték a VI. 
bányásznapot. A bányászokat és a vendégeket Vass László üb elnök üdvözölte, az ünnepi be-

szédet pedig Duzsik elvtárs, a bánya igazgatója mondotta.  

– Még sok kihasználatlan lehetőség áll a kondói bányászok rendelkezésére, – hangoztatta. A 

műszaki, technikai színvonal emeléséért még nem tettünk meg mindent, éppen ezért tervünk 
teljesítésénél is nem egyszer lemaradással kellett küzdenünk. A borsodi bányászokra váró 107 
ezer tonna terven felüli szén kitermelése nekünk kondói bányászoknak is nagy feladatokat 
jelenti ezért a bányásznap után a párt még lelkiismeretesebb, még fegyelmezettebb munkát 
vár tőlünk.  

Ezután Boda István a megyei pártbizottság képviseletében felolvasta a megyei pártbizottság 
levelét a borsodi bányászokhoz, majd 10 éves munkája elismeréseképpen átnyújtotta Mak- 

ranczi József üzemi párttitkárnak a Bányász Szolgálati Érdemérmet.  

Még hatvanhárom kondói bányász kapott kitüntetést, Oláh István vájár pedig kiváló bányász 
jelvényt; Az üzem dolgozói között 837.711 forint hűségjutalmat osztottak ki;  
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Az ünnepély után díszebéd következett, majd táncraperdültek a párok és a kondói bányászok 
dallal, jókedvvel köszöntötték nagy ünnepüket;  

A sajószentpéteri ünnepség  

Kedves vendégeik voltak a bányásznapon a sajószentpéterieknek. A testvéri csehszlo-

vák nép küldte el hozzájuk képviselőit, a rozsnyói bányászokat. Sokan megjelentek az ünnepé-
lyen a környező falvak lakóiból is, akik dolgozó társaik ajándékait és üdvözleteit hozták el a 

VI. bányásznap alkalmából.  

Az ünnepélyt nagyszabású vidámvásár követte, melyen a kapott hűségjutalomból többen 
mindjárt be is vásároltak. Délután kultúrműsorok és szabadtéri bál következett, melyen 
táncraperdültek az öregek és fiatalok, hogy jókedvvel, örömmel köszöntsék a bányászok ün-

nepét… 

Pártfunkcionáriusokat tüntettek ki a VI. magyar bányásznap alkalmából  

A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium a szénbányászat terén végzett odaadó munká-
jukért megyénkből az alábbi pártfunkcionáriusokat a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz 
fokozatával tüntette ki: Váczi Lászlót, a miskolci járási pártbizottság titkárát, Stibor Antalt, a 
miskolci járási pártbizottság munkatársát, Jesek Pétert, a miskolci járási DISZ-bizottság 
munkatársát, Izsó Andrást az edelényi, Szabó Istvánt a sajószentpéteri, Szalkai Józsefet az 
izsófalvai. Makranczi Józsefet a kondói, Illner Gusztávot a felsőnyárádi, Káli Lajost a 
kurityáni bányaüzem párttitkárát, Desz Imrét, a miskolci városi pártbizottság munkatársát, 
Drótos Istvánt, a miskolci járási pártbizottság munkatársát, Harmati Sándort, a bánfalvai 

bányaüzem párttitkárát, Kovács Bélát az edelényi, Kotán Sándort az alberttelepi, Babik Bélát 
az ormosbányai bányaüzem üzemi párttitkárát, Oravecz Rezső, a Miskolc városi pártbizottság 
munkatársát, Szepesi Józsefet a sajókazai, Vrabik Lajost a rudolftelepi, Kakuk Istvánt a ki- 
ráldi, Mrávek Ferencet a somsályi, Holli Józsefet a borsodnádasdi, Demes Ferencet a 
farkaslyuki, Németh Istvánt a putnoki bányaüzem párttitkárát és Leszkovár Istvánt, az ózdi 
járási pártbizottság munkatársát.‖68

 

 

„A bányák közötti verseny eredménye 

Nem mindennapi jelentést irt a napokban Dobi János elvtárs, a Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt versenyirodájának vezetője. A borsodi bányák versenyét értékelték, s összegezték 
a VI-ik bányásznap tiszteletére indult munkaverseny eredményeit. S azért nem mindennapi a 
jelentés, mert ritkán értek el a tröszt bányaüzemei olyan kimagasló eredményeket, mint most, 
augusztus hónapban. A végleges értékelés szerint a bányásznapi versenyben a Borsodi Szén-

bányászati Tröszt 100 százalék felett teljesítette havi tervét.  
Ez a teljesítmény azért különösen szép, mert – mint ismeretes – a párt és a kormány 107 ezer 
tonna szenet kért terven felül ebben az évben a borsodi bányászoktól. A kérés teljesítésében 
nagy szerepe volt a bányásznapi versenyszakasznak, amely alatt a borsodi bányászok több 
tízezer tonnával törlesztették adósságukat.  
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A bányák versenyében különösen Sajókaza ért el kimagasló eredményt, 142.7 százalékra tel-

jesítette havi tervét. Utána az ormosbányai külfejtés következik a ranglistán 136.3 százalékos 

tervteljesítéssel, majd Edelény, Alberttelep, Berente és Sajószentpéter sorakozik fel.  

A bányászőrség egyéni versenyében a tröszt területén Bari István kurityáni elővájó brigádja 
218.1 százalékot ért el. Hasonló jó eredményeket jelentettek a 170 éves Sajókazáról is. Fran-

kó Barna szállítóbrigádja 162, Duckó Balázs karbantartó brigádja 178.7 százalékra túlteljesí-
tette előírt tervét.‖69

 

 

„– SAJÓSZENTPÉTEREN 96 lakás épült mészpernyéből.70
 A három méter magas 

mészpernye blokkokat a helyszínen állítják élő és toronydaruval emelik helyükre.‖71
 

 

„LÁTOGATÓBAN FELEDY GYLLÁNÁL 

A. harmincas és negyvenes évek fordulóján állandó vendég voltam a sajószentpéteri 
bányatelepen. Jóbarátaim laktak, ott, velem egykorú tizennyolc-tizenkilenc évesek. Naponta 
összejöttünk, kószáltunk, sőt olykor-olykor a bányatelepi kultúrház kuglizójába is bemerész-

kedtünk. Egy tizenkét év körüli szőke, mindig mosolygó fiúcska is járt velünk, akit bizony – 

éppen fiatalsága miatt – a közös szórakozásból gyakran kihagytunk. Ilyenkor elővett egy füze-

tet és abba rajzolgatott. Mi, idősebbek, „rangon alulinak‖ tartottuk, hogy a kisfiú rajzai után 
érdeklődjünk. – A kisfiút Feledy Gyulának72

 hívták. 

* 
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 Mészpernye → A széntüzelésű hőerőműveknél melléktermékként keletkező pernyék a gazdaság számos terü-
letén felhasználhatók, illetve hasznosíthatók. Az erőműi pernye hasznosítása területén – világszerte és hazánkban 
is – kiemelt szerepet játszik a pernye építőanyag- illetve építőiparban történő felhasználása, mely során a pernyét 
vagy a betongyártáskor közvetlenül a betonba adagolják, vagy pedig cementgyártáskor cement kiegészítő anyag-

ként használják fel. A pernye ily módon történő hasznosítása nem csupán környezetvédelmi szempontból elő-
nyös. A megfelelő minőségű pernye szakszerű módon történő felhasználásával a cement, illetve a belőle készült 
habarcsok, betonok egyes alkalmazástechnikai tulajdonságait kedvező irányban lehet befolyásolni. Lásd: beren-

tei könnyűbeton, azaz szilikátblokk gyár! A nagyblokkos változataiból az 1950-es évek közepétől építettek há-
zakat. 
71
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 Feledy Gyula (Sajószentpéter, 1928. május 13. – Miskolc, 2010. július 3.) Kossuth-díjas grafikus, festő, érde-

mes és kiváló művész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának tagja. Az 
1950-es évek közepén jelentkező új grafikus nemzedék markáns képviselője. Budapesten és Krakkóban tanult, 
Miskolcon alkotott. Kezdeményezésére jött létre a Miskolci grafikai műhely és az Országos grafikai biennálék 
sorozata. Miskolc városa 1989-ben a Deák téren egy műemlék házat bocsátott rendelkezésére (Feledy-ház), ahol 
állandó kiállítását rendezték be. Művészetének jellegzetessége a világos és a sötét, valamint a vonalas és a folt-
szerű hatások egy képen való együttes alkalmazása, szembeállítása – mind rajzain, mind sokszorosított grafikai 
lapjain. Gyakoriak a sorozatai, mert egyetlen alkotás sokszor kevés volt számára az adott téma kibontására. Je-

lentősek könyvillusztrációi, amiket a művészeti szakírók az illusztráló jellegen túl sokkal inkább képzőművészeti 
képzettársításoknak minősítenek. Grafikai munkásságán túl fontosak festményei, falfestményei is. Életműve 
összefüggő egész, nem lehet jellemző szakaszokra osztani, művészetének változása folytonos, szinte észrevehe-

tetlen. 1960-ban és 1966-ban Munkácsy-, 1978-ban Kossuth-díjat, 1989-ben Kiváló Művész címet kapott. 1965-

ben elnyerte a Miskolci Grafikai Biennálé Nagydíját, 1980-ban a Művészi Alap Nagydíját is. 1984-ben Miskolc 

város díszpolgárává választották, 1994-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették 
ki. 
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Ezt a rajzolgató kisfiút látom magam előtt, amikor a miskolci művésztelep egyik mű-
termében Feledy Gyula, Derkovics ösztöndíjas grafikusművész műveit nézegetem és a sok 
vázlat, kész grafikai mű között egy-egy ismerős sajószentpéteri részletet, a bányatelep, a bá-
nyászok életének egy-egy mozzanatát, egy-egy tizenhat év előtti emlékre utaló képet felisme-

rek. A műteremben néhány készülő mű, befejezett művek, vázlatok légiója, a falra tűzve né-
hány kedves emléket idéző rajz, az állványon egy készülő olajfestmény, egy asztalkán, a 
Joliot-Curie-ről készített portré. Velem szemben pedig, a mosolygó kisfiúból azóta, országos 
hírű művésszé lett Feledy Gyula.  

Tizenhat esztendő emlékeit, élményeit idézzük. Milyen hosszú utat kellett megtennie a 
rajzolgató kisfiúnak a sajószentpéteri bányatelep kis bányászlakásától, a nehéz anyagi gon-

dokkal küzdő özvegy édesanya háztartásától a Derkovics-ösztömdíjas művész műterméig! 
Negyvenhétben került a Derkovics Képzőművészeti Akadémiára, ahol Koffán Károly és 
Kmetty János voltak az első mesterei. Ezerkilencszáznegyvennyolcban megnyílt az igazi tehet-

ségek előtt a Képzőművészeti Főiskola kapuja is. Az unalmukban képzőművészetet tanuló 
úrikisasszonyokat a tehetséges munkás- és parasztfiatalok váltották fel. Feledy Gyula is oda-

került, majd a következő év decemberében állami ösztöndíjjal Lengyelországba, Krakkóba, a 
Lengyel Állami Képzőművészeti Akadémiára, ahonnan négy évi tanulás után, ötvenháromban 
tért haza Magyarországra, diplomájával a zsebében. Itthon nagy örömmel fogadták a már 
nagy tehetséget sejtető művészt és a Képzőművészeti Főiskola grafikai szakára nevezték ki 

tanársegédnek. Rövid két évig tanította az újabb művésznemzedéket, de sohasem érezte magát 
pedagógusnak. Alkotásra vágyott, alkotni akart. Szülőföldjének életét, a szentpéteri bányászok 
életét akarta ecsetjével és rajzceruzájával, rézmetsző szerszámaival a világ elé tárni, megörö-
kíteni. Hazajött szűkebb pátriájába.  

Öt éve rendszeresen ott látjuk műveit minden hazai képzőművészeti kiállításon, több 
külföldi tárlaton is, például ötvenháromban-Dániában, Krakkóban ötvenkettőben már gyűj-

teményes kiállítást rendeztek műveiből. Ötvenöt nyarán a varsói VIT- pályázaton elnyerte a 
grafikai első díjat és részt vett a VIT-en. Ugyanebben az évben a tíz fiatal művésznek kiadott 
Derkovics-ösztöndíj egyikét nyerte el.  

Az ösztöndíj megadta a lehetőségét annak, hogy a fiatal művész a kifejezés új útjait ke-

resse. Ezt a ragyogó lehetőséget még hatványozottabban elősegítette, illetve biztosította a XX. 
kongresszus tanításainak valóraváltása során kialakult új légkör. Feledy Gyula él is a lehető-
ségekkel. Témáit a megye életéből meríti, de megoldásaiban kerüli a provincializmust. Bár 
elsősorban a grafikai technikák érdeklik, foglalkoztatják, nem adta fel a festői szándékot sem, 
mint azt a műtermében látható befejezetlen olajképek, tanulmányok is bizonyítják. Munkássá-
gának középpontjában a kísérletezés áll, tanulmányrajz-sorozaton dolgozik. Legközelebbi 
tervei között szerepel egy rézkarc-sorozat, amely a bányászéletet tárja fel. Általában a há-
nyásszélet műveinek állandóan visszatérő motívuma. A bányász-szülők szeretető, a bányász 
testvérek, barátok iránti vonzódás, a bányatelep-szülőföld szebbnél szebb művészi alkotásokra 
inspirálja. Bányász témájú rézkarcaiért és tanulmányfejeiért nyerte el a II. miskolci országos 
képzőművészeti kiállításon a Borsodi Szénbányászati Tröszt 5000 forintos díját.  

A képzőművészet mellett nagy érdeklődéssel fordul az irodalom felé. Irodalmi folyóira-

tainkat már eddig is számos, értékes képzőművészeti tanulmánnyal és művészi illusztrációval 
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gazdagította. Aktív résztvevője az új miskolci társadalmi és kulturális lap, a Kilátó szerkesztő- 

bizottságának.  

 

 

Feledy Gyula: Két fríz (Bányászok)73
 

  

Lángoló, fiatalos alkotókedve most újabb lendületet kapott. Sokat vár az értelmiségről 
szóló párthatározat végrehajtásától: kísérletezési lehetőségeinek szélesítését, új kifejezési 

formák megvalósítását, művészi szabadságának, továbbfejlődési lehetősé-
geinek biztosítását. Lehetőséget vár az egyetemes világművészet, a külföld 
művészeti haladásának megismerésére. a művészeti izoláltság felszámolá-
sára és határozott törekvést a szűk prakticista szemlélet, a művészet va-

lamely politikai, vagy gazdasági cél érdekében segédeszközként való kizá-
rólagos alkalmazásának megszüntetésére.  

Feledy Gyula említett vágyai nem légvárak. A XX. kongresszus te-

remtette új légkör, az értelmiségről szóló párthatározat következetes vég-

rehajtása a biztosíték arra, hogy azok megvalósulnak. Ma még csak tíz fiatal magyar művész 
megy ki Hollandiába, Amszterdamba, a Rembrandt- emlékkiállítás tanulmányozására, de 
Feledy Gyula is köztük van.  

* 

A művésztelep udvarán feketehajú asszonyka teregeti a frissen mosott ruhaneműt; 
Feledy Gyula felesége, a krakkói rádió zenekarának hegedűművésze. Mellette két édes szőke 

csöppség: Ági és Zsuzsi. Kerekded. mosolygós arcocskájukból újra a szentpéteri rajzolgató 
kisfiú néz rám.  

BENEDEK MIKLÓS‖74
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  Herman Ottó Múzeum, Miskolc Feledy Gyűjtemény [MGF_1995.94] 
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Feledy Gyula: Bányászok75 
 

Feledy Gyula: Bányában76
 

 

 

 

 

„4000 tonna szenet adott eddig terven felül a sajószentpéteri bányaüzem  

A sajószentpéteri bányaüzem szerdán reggelig 101,8 százalékra teljesítette esedékes 
havi tervét. Fontos hír ez a sajószentpéterieknek és az egész trösztnek, mert nem csupán any-

nyit jelent, hogy eggyel emelkedett azoknak a bányáknak a száma, amelyek 100 százalék fölött 
termelnek, hanem azt is, hogy a szentpéteriek az év kilencedik hónapját is tervteljesítéssel 
végzik.  

Jani Gyula főmérnök elvtárs örömmel számol be az eseményről:  

– Ez a hónap elég rosszul kezdődött. Még hét héttel előbb azon bizonytalankodtam, hogy va-

jon sikerül-e ebben a hónapban is teljesíteni a tervet? Olyan akadályokkal kellett megküzde-

nünk. mint a szénfalak elvékonyodása a frontokon. Az ezelőtti 80 centiméteres szénfalak he-

lyett a hónap elején csak 50–60 centiméter vastagságú szénfallal találtuk magunkat szemben. 
Természetesen ilyen körülmények között visszaesett a teljesítmény. Ehhez járult még. hogy az 

igazolatlan hiányzások száma a hónap elején erősen emelkedett.  

Jelenleg a frontokon egyre növekednek a szénfalak. Az is hozzájárul a jobb eredményekhez, 
hogy a sajószentpéteri bányában, a hazánkban először üzembeállított Sachtyor kombájn, – 

amely 30 mázsával könnyebb, mint a Donbasz, ebben a hónapban 10 százalékkal többet ter-

melt ki, mint az előző kísérleti hónapban. A kombájn mellett Szőlősi István és munkacsapata a 
kísérleti termelést végző gép kezelését kiválóan elsajátította.  

A sajószentpéteri bánya eddigi jó munkája az éves terv teljesítésében 105 százalékos teljesí-
tést eredményezett. Az üzem terven felül a vállalt 2000 tonna szén helyett eddig 4000 tonnát 
adott a népgazdaságnak.  
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  Herman Ottó Múzeum, Miskolc Feledy Gyűjtemény [MGF_1995.87] 
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  Herman Ottó Múzeum, Miskolc Feledy Gyűjtemény [MGF_1995.85] 
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A sajószentpéteri bányaüzemek dolgozói immár kilencedszer mutatják meg ez évben, hogy 
lehet a tervet hónapról-hónapra teljesíteni. Ez nem „ördögi mesterség―, csupán a műszakiak 
nagyfokú szervezőkészsége, szervezni akarása és a dolgozók egységes munkalendülete kell 
hozzá.‖77

 

 

„Teljesítette harmadik negyedévi tervét a berentei bányaüzem  

Szerdán délután nem sokkal a délutános harmadváltás után örömhír kelt szárnyra Sa-

jószentpéteren és környékén. A berentei bányaüzem hős bányászai eleget tettek harmadik ne-

gyedévi tervkötelezettségüknek, délután 4 óra tájban felszínre küldték a negyedévi terv teljesí-
téséhez szükséges utolsó csille szenet is.  

A berentei bányászok különösen a frontfejtésen tettek hősi erőfeszítéseket ebben a hónapban a 
tervek maradéktalan teljesítéséért. A frontfejtésen a főtéből ömlött a víz, minden pillanatban 

veszélyeztette a munkát, az előrehaladást. A frontbrigádok Simkó József, Koletár Lajos és 
Leskó János vezetésével ellentálltak a bányászok nagy ellenségének, a főtevíznek.  

A harmadik negyedévi tervteljesítés dicsőségkönyvébe az első helyre kerül Szetrik János és 
csapatának neve. Ez a kollektíva a harmadik negyedévben állandóan 170–180 százalékos 
rekordteljesítményeket ért el.  

A berentei bányaüzem dolgozói a negyedéves terv maradéktalan teljesítése után Ígéretet tet-

tek, hogy a hónap hátralévő négy napjában 1300 tonna szenet adnak terven felül.‖78
 

 

1956-ban az októberi események aztán alaposan átrendezik az élet minden területét… 

E téren is a helyi, a borsodi szénbányászat eseményein követjük a történéseket. 

Az évek alatt elkövetett hibák, a politikai konokság, a személyi kultusz, az emberek kizsákmá-
nyolása, a politikai burkolt és a nyílt terror vezettek ide. Tragikus események következnek… 

Ekkor már Gerő Ernő79
 1956. július 18-tól a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségé-

nek első titkára, aki sajnálatos módon nagyjából ugyanazt képviseli, mint elődje! A Szovjet-

unióban beléjük neveltektől már nem tudtak megszabadulni, a dogmatikus, sztálinista, mosz-

kovita elveket életük végéig megtartották. A hazai viszonyokat nem ismerték, vagy nem akar-

ták ismerni…  

Aztán a dolgok fejlődnek a maguk útján. Az ország politikai vezetése nem hajlandó tudomást 
venni sem a követelt reformokról, sem az események állásáról… 

A „szellem‖ pedig elkezd kiszabadulni a palackból, és majd jönnek a jó és a rossz, a méltó és 
a méltatlan történések is… Eleinte nyilatkozgat mindenki, ahogy azt szükségesnek tartja, 
vagy a pozíciójából fakadóan. Aztán lesznek, akik ennek ellenkezőjét is, napokon belül, így 
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 Gerő Ernő (születési nevén Singer Ernő, illegális nevén Szeges Ernő) (Terbegec, Hont vármegye 1898. július 

8. – Budapest, 1980. március 12.) magyar kommunista politikus, több magyar kormány tagja különböző beosztá-
sokban, 1956-ban az MDP első titkára, szovjet NKVD-tiszt. 1949 és 1957 között a Magyar Tudományos Aka-

démia (MTA) tiszteleti tagja.  
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aztán megint nem lehet tudni, hogy mi a helyzet valójában… az indulatok is elkezdenek el-

szabadulni majd, mert rengeteg a megsértett, kizsigerelt, félrevezetett ember szerte az ország-

ban.  

 

„Szakítottunk a nehéz múlttal  

Végetértek az érdemi tárgyalások Belgrádban – közölték a tegnapi magyar újságok. A 
magyar küldöttség jugoszláviai körútra indult.  

A Magyar Dolgozók Pártja küldöttségének látogatása Jugoszláviában nagy esemény. A Ju-

goszláv Kommunisták Szövetsége és a Magyar Dolgozók Pártja, s a két szocialista ország 

közötti viszony fejlődési vonala a múltban sajnos szaggatott volt azok miatt a feltételek miatt, 

amelyeket a szocialista gondolat és gyakorlat sztálinista alkonya erőszakolt reájuk.  

Mind a jugoszláv, mind pedig a magyar nép tiszta szívből örül annak az elszántságnak, 
amellyel a Magyar Dolgozók Pártja szakított a nehéz múlttal, s új fejezetet nyitott kapcsolata-

ikban,  

A tárgyalások a két testvérpárt és állam között megteremtették a szilárd alapot olyan viszony 
kialakításához, amely mindkét ország javát szolgálja. A jugoszláv közvélemény, s hozzátehet-

jük a haladó, békeszerető emberiség rokonszenvvel tekint az új helyzet kifejlődésére, az MDP 
kezdeményezésére, arra az egyetértő szellemre, amelyet a sztálinista módszerek Magyaror-

szágon, éveken keresztül elfojtottak.  

Leszámolunk a múlttal. Ezt nemcsak a Jugoszláviából folytatott tárgyalások mutatják, hanem 
ezt megelőzően már az is, amit Apró Antal, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságá-
nak tagja Rajk László sírjánál mondott. A közvélemény tükröződése volt ez a beszéd, a közvé-
leményé, amely leszámolást követelt mindazokkal, akik az elmúlt esztendők során a személyi 
bizonytalanság rendszerét építették ki, rettegést, gyanakvást keltettek a legszebb emberi esz-

mékkel szembe.  

A Magyar Dolgozók Pártjában a júliusi párthatározattal megkezdtük a XX. kongresszuson 

elhangzottak hazánkra való alkalmazását, s a múlttal való szakítást. Nagyon pozitív vonása ez 
pártunk politikájának. A júliusi párthatározat megkönnyebbülést, bizakodást hozott mindany-

nyiunk számára és megszilárdította boldog jövőbe vetett hitünket. Július óta népünk bizakod-

va fordul a Magyar Dolgozók Pártja felé.  

Hagy milyen nagyot nőtt a párt tekintélye a világ előtt a belgrádi tárgyalások során, azt pilla-

natnyilag nehéz lenne lemérni. Ország-világ látja, hogy Magyarország elindult a XX. kong-

resszus, a júliusi párthatározat mutatta úton, a béke, a biztonság és a felemelkedés útján, a 
szebb jövő felé.  

A magyar párt és állami vezetők látogatása Jugoszláviában az eszmecserék, a széleskörű, 
nyílt megbeszélések a Izét pártot és országot érintő kérdésekről hozzájárultak a kölcsönös 
közeledéshez és a bensőségesebb kapcsolatok kialakításához. A magyar és a jugoszláv vezetők 
érintkezése a kölcsönös megbecsülés és az egyenjogúság szellemében zajlott le.  
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A Magyar Dolgozók Pártja küldöttségének látogatása Jugoszláviában jelentős fejlődés a szo-

cializmust építő két szomszédos ország és pártja közeledésében, fontos esemény népeink tör-

ténetében.‖80
 

 

Már az események előtt hónapokkal elkezdődtek dolgok, ezeket nem részletezzük, könyvtár-

nyi irodalom van róla. 

A sajtó is lassan észbe kap az előző évek ténykedései miatt, de nem csak ők, hanem a társa-

dalom nagyon széles palettája is… 

Nem kívánok a politikai eseményekbe belemenni, csak annyira, hogy értelmezhető legyen a 
továbbiakban a sajószentpéteri szénbányászattal foglalkozó számos egyéb dolog is.  

Maradunk tehát a tények mellett. 

 

„Újságírói munkánk legfőbb feladatának az igazság nyílt feltárását tekintjük―  

A MUOSZ kritikai és kulturális szakosztályának határozata  

Az újságírószövetség kritikai és kulturális szakosztálya október 19-én taggyűlést tar-

tott. A szakosztály vezetőségének referátuma és a felszólalók elemezték a kulturális újságírás 
helyzetét és az ezzel összefüggő politikai kérdésieket. Az elhangzottak alapján hozott határo-

zatban többek között ez áll: újságírói munkánk legfőbb feladatának az igazság nyílt feltárását 
tekintjük, ehhez sajtószabadság kell. Ezért javasoljuk, hogy az országgyűlés mielőbb fogadjon 
el megfelelő sajtótörvényt és az újságírószövetség addig is határozott an védelmezze a hírlap-

írók igazmondását, az egyéni értékítélet jogát és a bíráló újságíró személyét. Megfelelően 
tisztázni kell az elvi pártirányítás módjait.  

– Aggodalommal és felháborodással látjuk, hogy a megyei és az üzemi lapok irányításában 
egyes városi és megyei párt- és állami szervek még ma is lépten-nyomon megsértik a sajtó-
szabadságot és a szocialista demokratizmusát. Javasoljuk, hogy az újságírószövetség közgyű-
lése és megválasztandó új választmánya segítse a vidéki újságíróik szabad munkáját és a to-

vábbiak során biztosítsa számukra az állandó, igaz tájékoztatást. A magunk részéről a legha-

tározottabban elítéljük a megyei és az üzemi sajtó demokratizmusának a végrehajtó bizottsá-
gok egyes vezetői részéről az utóbbi napokban történt súlyos és barbár megsértését. Javasol-

juk, hogy az előkészítő bizottság a vidéki újságírók ilyen értelmű hozzászólásait sürgősön ju-

tassa el az MDP Központi Vezetőségéhez.  

A taggyűlés táviratot küldött az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottságának, amelyben 
örömét fejezte ki a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és a Magyar Dolgozók Pártja küldött-
ségei közötti sikeres tárgyalások fölött, valamint Nagy Imre elvtárs párttagságának helyre- 

állításával kapcsolatban. (MTI)‖81
 

 

„ŐSZINTÉBB HANGON! 
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A miskolci vitaest margójára 

Csütörtökön délután többszáz ember szorongott a városi tanács nagytermében, ahol a 
miskolci városi pártbizottság rendezésében vitaestet tartottak hazánk időszerű gazdasági és 
politikai kérdéseiről – amint azt a meghívó is előre jelezte.  

A jelenlévők feszült érdeklődéssel, nagy reményeket táplálva várták, hogy Berei Andor
82

 elv-

társ, mint a Központi Vezetőség tagja és az Országos Tervhivatal elnöke – aki a vitaindító 
előadást tartotta – részletesen beszámol majd a belpolitikai helyzetről, a legégetőbb gazdasá-
gi és politikai kérdésekről. Reméltük, hogy bátor, őszinte választ ad a hallgatóság kérdéseire. 

Azt vártuk Berei elvtárstól, hogy egyértelműen, kertelés és mellébeszélés nélkül állást foglal 
az úgynevezett „kényes― kérdésekben, amelyeket a múltban mindig óvatosan elkerültünk, 
vagy szépítettünk. Vártuk, hogy mint az ország egyik vezető embere elmondja az igazat, meg-

mutatja a kivezető utal gazdasági és politikai nehézségeinkből.  

Sajnos, csalódtunk.  

És miért? Azért, mert Berei elvtárs vázolta ugyan hazánk gazdasági és politikai életé-
ben a XX. kongresszus után bekövetkezett változásokat, az ország élőit álló legfontosabb ten-

nivalókat, felsorolt egy füzetre való számtömeget, statisztikai adatot – de ezeket mindenki, aki 

figyelmesen elolvasta a Központi Vezetőség júliusi határozatát és a második ötéves terv 
irányelv- tervezetét – már ismerte.  

Az előadás okozta csalódást Berei elvtárs válaszában még kárpótolhatta volna.  

De felelősségünk teljes tudatában kijelentjük: Berei elvtárs válaszának „érveivel― megkerülte 
a kérdések lényegét. Ennek alapján úgy ítéljük meg a helyzetet, hogy a Központi Vezetőség 
egyik tagja, az Országos Tervhivatal elnöke nem bízik a miskolci kommunista és pártonkívüli 
dolgozókban.  

A harmincnyolc írásban beadott kérdés jórésze olyan természetű volt, amely rendkívül érde-

kelte a vitaest résztvevőit. Az emberek sokat beszélnek például a magyar uránércről, de vá-
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 Berei Andor, 1918-ig Berger (Budapest, Terézváros, 1900. november 9.[4] – Budapest, 1979. január 28.) 
kommunista politikus, közgazdász, egyetemi tanár. Az Új magyar lexikon szerkesztője, Andics Erzsébet férje, 
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mei Úti Sírkertben, a nagy munkásmozgalmi parcellában temették el. 
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laszt még sohasem kaptak arra, hogy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre ez a hallat-

lanul fontos anyag.  

Berei elvtárs arra a kérdésre, hogy milyen mennyiségű uránérc van, s ebből mennyit és hová 
exportálunk – a következő választ adta (nem szószerint idézünk):  

– Jelentős mennyiségben áll rendelkezésünkre uránérc, de pontosan még nem tudjuk megha-

tározni a készletet. Hogy miért nem tudjuk mi feldolgozni? – Azért, mert nagyon komplikált 
eljáráson alapul. A második ötéves tervben azonban létesítünk uránércdúsítót, mint ahogyan 
ezt mér korábban elhatároztuk. Uránércet válóban exportálunk. Számunkra igen előnyös 
szerződést kötöttünk a Szovjetunióval.  

Joggal kérdezzük: megnyugtató, kielégítő válasznak lehet ezt tekinteni? Nem hinnénk, hogy 
valaki is megbékélne az efajta furcsa, hiányos válasszal. Egyébként nemcsak erre a kérdésre, 
hanem minden felvetett kérdésre ilyen feleletet kaptunk. Vegyük például azokat a politikai 
kérdéseket, amelyek napjaink égető problémáivá váltak.  

Többen megkérdezték, hogy miért nem hozzák nyilvánosságra az ártatlanul meggyilkolt elv-

társaink kivégzésének tényleges okait. És vajon van-e arra remény, hogy a gyilkosok perét 
nyíltan, a nép előtt tárgyalják?  

Berei elvtárs kifejtette, hogy a szégyenletes per ügyében most folyik a vizsgálat. Kijelentette, 
még nem tud semmi biztosat mondani arról, hogy milyen formában vonják majd felelősségre a 
bűnösöket.  

Még kínosabban érezhető volt Berei elvtárs mellébeszélése, amikor a DIMÁVAG Gépgyár 
egyik munkása a bérrendezésről, főleg az alacsony fizetésű munkások helyzetéről beszélt. Meg 
kellene szüntetni a mértéktelenül magas fizetéseket – mondták többen is és hangoztatták, hogy 
a fizetésrendezést elsősorban a legminimálisabb bérért dogozóknál kellene kezdeni.  

Berei elvtárs elvben ezzel egyetértett, de utána rögtön kijelentette: vigyázzunk, nehogy ez az 
úgynevezett „egyenlősdihez― vezessen. Mindezek után az alapfokú szemináriumok stílusában 
kioktatta a hallgatóságot, hogy mit jelent a szocialista társadalom.  

Berei elvtárs a sok felszólalás ellenére, amelyek mind nyers őszinteséggel leszögezték, hogy 

elegünk van már a frázisokból – nem látta be, hogy vitaestet nem lehet úgy lefolytatni, aho-

gyan ő tette. Pedig világosan megmondták neki: tisztán akarunk látni mind a politikai, mind a 
gazdasági kérdésekben, elég volt a zárt ajtók politikájából, amely szomorú tragédiához vezet-

te a magyar népet. Elég volt már abból, hogy a nép sorsáról a nép tudta nélkül döntöttek. 

Egyszer és mindenkorra véget kell vetni annak, hogy fejbólogató jánosok vezessék a nemzetet.  

Elégedetlenül távoztunk az estről, amely a kérdések sokirányú, széleskörű megvitatása helyett 
újabb keserű tanulságot adott mindannyiunk számára. Szilárd, elvi állásfoglalást vártunk a 

Központi Vezetőség tagjától, Berei elvtárstól, minden kérdésben pártszerű, őszinte választ a 
felvetett problémákra.  

Úgy látszik ezt pártunk más szellemi vezetőjétől kell kérnünk;  
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LOVAS L és NAGY R‖83
 

 

„Vegyük le a becsületes főkről a szégyenbélyeget! 

Még a felszabadulási verseny idején, úgy március közepén történt, hogy a Berentei 

Szénosztályozó üzemi DISZ szervezete egy ajándékdalt küldött dr. Botos László gépkezelőnek 
a percemkint 200 tonnás buktatás betartásáért.  

Egyeseknek nem tetszett ez. Rosszat ugyan senki sem tudott dr. Botos Lászlóra mondani, csak 
annyit, hogy egyetemet végzett, s a munkakönyvén ott áll a neve előtt a doktor szó, ami az ő 
esetében jogi doktorátust jelentett, meg, hogy 1952-ben kitelepítették.  

Hosszú az út addig, amíg doktor Botos László gépkezelő ez év tavaszán odajutott, hogy aján-

dékdalt küldtek neki. S míg a dalt hallgatta, majd a könnye is kicsordult. De azután egy gon-

dolat megkeserítette a szívét. Hogyne, hiszen bizonyos, még ezen a délelőtt felhívja majd a 
személyzeti osztályvezető, s elmondja neki, hogy a szocializmusban őt nem lehet népszerűsíte-

ni, ne vegye komolyan azt a dalt, hiszen ő – mint ahogy fehéren, feketén le van írva – nem 

más. mint osztályellenség.  

De hogy miért, azt szeretné maga doktor Botos László is tudni. Hiszen attól a kis pályaőrt 
háztól, mely ott fekszik a messzi homonnai pályaudvar mellett, hosszú út vezet az egyetemi 
végzettségig.  

Három éves, amikor hosszú menekülő vonatok hozzák a családot 1919-ben Miskolcra. Az apja 

itt a rendező- pályaudvaron lesz vizsgáló lakatos, vagonban laknak, majd innen a „jósors‖ a 
Dankó Pista utcai nyomorlakásba veti őket. Innen aztán évek kellenek, míg a család rendes 
lakáshoz juthat a Margit utca 7. szám alatt. Édesanyja még ma is ott lakik, ott lakott édesapja 

is, amíg meg nem halt. Hosszú út volt… Leckeadás más diákoknak, ebédelés az ingyen men-

zán, s aztán végül is 1946-ban, értsd és írd 1946-ban abszolutórium a debreceni Jogtudomá-
nyi Egyetemen és még ugyanebben az évben a jogi doktorátus megszerzése, – éhezve és küsz-

ködve az inflációval, mint akármelyik más diák.  

Hogyan lett minden bűn nélkül a társadalom megvetettje? Hogyan lett azzá, hogy egészen a 
júliusi napokig szinte minden héten berendelte a személyzeti osztályvezető olyan mézesszavú, 
de lépten-nyomon szúró és sértő „.leápolásra‖? Bele is törődött, hiszen változtatni aligha 
tudna a dolgon. Ami érthető is, mert a személyzeti úgy tartja nyilván, mint volt Horthysta, 
zászlóst, meg mint hadbírót. Hiába mondja, hogy nem is lehetett, hiszen 1946-ban végezte el a 

jogot– csak egy mosollyal engedi el. Aki osztályellenség – ez a megállapítása – az az egyre 

fokozódó osztályharcban, ha jól dolgozik is, hazugsággal, a személyzetisek félrevezetésével 
harcol a nép ellen. 

Pedig aligha csinált bármi rosszat is, – emlékszik azokra az időkre.  

Munkáját jól elvégezte a miskolci városi tanács pénzügyi osztályán Közben ugyanis, amíg a 
jogon ,,mezeizett‖ dolgoznia is kellett. Hiszen apját 19'24-ben B-listázták, s mire a jogra ke-

rülhetett, még a szülőket is tartamiok kellett – pályamester testvérével együtt.  
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Azután 1952-ben fekete napok virradtak fel. A szép nyarat nagyon elkeserítették. A lakására 
többen is áhítoztak. Első felesége pedig, akitől elvált, nem átallott olyan vallomást tenni elle-

ne, amiről azt hitte, hogy örökre „befűthet― férjének. Egy nap azután második feleségével és 
kisgyermekükkel együtt idézést kaptak. Éjszaka hozták és egy szigorú parancs is elhangzott: 

felöltözni! Önök, mint megbízhatatlanok a mai nappal ki vannak telepítve a Hortobágyra!  

És 1953.júniusig, a kormányprogram meghirdetéséig ott laktak Botosék sok száz és század-

magúkkal.  

Szörnyű napok jöttek a fiatal család életében. A férj, aki soha az életben senkit meg nem bán-

tott, aki a mások durva szavára is csak finomsággal tudott felelni, befelé sírva állapíthatta 
meg nap, mint nap, hogy az önkény teszi, az teszi őket. tönkre. Hiszen ő nem volt soha ennek a 
rendszernek ellensége.  

Végre a szabadabb napok jöttével Botosék felett is kivirradt. Hazaengedték őket. De a régi 
helyre nem vették vissza. Nem is kívánkozott, hiszen az arca égett, pirult, ha munkatársai közé 
jutott. Azok félve elhúzódtak, kezet sem fogtak vele, vagy ha valamit kérdezett, kényszeredetten 
hirtelen elköszöntek tőle.  

Így aztán elkerült Berentére a Szolgáltató Vállalathoz. Sofőrként dolgozott egy ideig, de mint 

politikailag megbízhatatlant levették a kocsiról. Ekkor már a felesége is ott dolgozott. Gépke-

zelői tanfolyamot végeztek el. Ma is a legjobb gépkezelők közé tartoznak mindketten. És a 
munkások ma is, mint korábban szeretik és megbecsülik.   

– Bár egyetemet végeztem, de szívesen dolgozom itt. Megszoktam, megszerettem ezt a munkát. 
A munkások addig sem voltak tőlem idegenek, hiszen minden rokonom munkás. Ami velem 

történt végzetes félreértés. – így mondja.  

– De azért szeretnék valamit. Semmi sem fájt úgy. hogy az elmúlt években – bár mindenütt a 
legkiválóbb eredményeket értem el – soha semmiféle megbecsülésben nem volt részem. Ha 
arról volt szó, hogy valaki sztahanovista oklevelet kapjon, mindenki kaphatott, csak éppen én 
nem. A személyzetis, mint osztályellenséget mindig kihúzott a listáról.  

Új idők járnak, új, friss szél tör be a közéletünkbe.  A minap olvashattuk a Kazincbarcika cí-
mű lapban, hogy nem eléggé ütemesen folyik a városban a rehabilitáció, még a sérelmet szen-

vedett kommunistáké sem.  

A kommunisták mellett nagyon sokan vannak még nem kommunisták is, akiknek az ügyével 
foglalkozni kell, akiknek a szívéből le kellene húzni az elmúlt sötét idők, a Rákosi- korszak 

szúrta tüskéket.  

Nem volna ideje már Kazincbarcikán is hozzákezdeni ezeknek a tüskéknek kihúzásához? Már 
csak azért is, hogy a munkások társadalmában megbecsült helyet nyert Botos Lászlók hivata-

losan is visszavezettessenek az emberek társadalmába.  

GÉCZI GYULA‖84
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 Géczi Gyula egy fura, ellentmondásos személyiségű újságíró volt. Fiatalként – akkor már megbélyegzett em-

ber az 1956-os ügyei miatt – személyesen is ismertem. Az 1950-es években egy nagyon hithű, elkötelezett a 

kommunizmus irányában. Erre akkori cikkei, írásai egyértelműen bizonyítékok. Az 1956-os események során 
részben cikkeivel, részben egyéb tevékenységével kivívta a „rendszer” haragját. Letartóztatták, elítélték…  Az 
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Az októberi hazai események előtt Gerő Ernő külföldön van – 1956. október 15-én Jugoszlá-
viába utazott, és csak október 23-án – este érkezett vissza Budapestre. 1956. október 23-án 
este telefonon kérte a szovjet csapatok beavatkozását Hruscsovtól.  

1956. október 23-án este 20 órakor a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete előtti tüntetés 
alatt nagy felháborodást keltő rádióüzenetet intézett a nyilvánossághoz. Ebben ellenforrada-

lomnak minősítette az eseményeket, a tüntetőket sovinisztának, antiszemitának, reakciósnak 
és népgyűlölőnek nevezte. 

 

„Mi, kommunisták, magyar hazafiak vagyunk! Hazafiak voltunk a Horthy-fasizmus 

börtöneiben, a földalatti munka, az illegalitás nehéz évtizedeiben. Hazafiak voltak hőseink 
itthon és a spanyol szabadságharcban. Mi azt valljuk, s mindent elkövetünk annak érdekében, 
hogy országunkban a szocializmust a legfontosabb, a legalapvetőbb, a leglényegesebb kérdé-
sekben a többi országokkal közös, egységes marxi-lenini alapon, de a magyarországi sajátos-

ságok, országunk gazdasági és társadalmi helyzete, a magyar hagyományok figyelembevéte-

lével építsük. Ugyanakkor, amikor fennen hirdetjük, hogy hazafiak vagyunk, egyben határo-

zottan leszögezzük azt is, hogy nem vagyunk nacionalisták, sőt! Következetes harcot folyta-

tunk a sovinizmus, az antiszemitizmus és minden egyéb reakciós, népgyűlölő, embertelen 

irányzat és nézet ellen. Ezért elítéljük azokat, akik ifjúságunk körében a sovinizmus mételyét 
igyekeznek terjeszteni, s a demokratikus szabadságot, amelyet államunk a dolgozó népnek 
biztosít, nacionalista jellegű tüntetésre használták fel. Pártunk vezetését azonban ez a tüntetés 
sem ingatja meg abban az elhatározásában, hogy tovább haladjon a szocialista demokratiz-

mus fejlesztése útján… 

Pártszervezeteink fegyelmezetten, teljes egységben lépjenek fel minden rendbontó kísérlettel, 
nacionalista kútmérgezéssel, provokációval szemben.‖85

 

                                                                                                                                                         
iratok alapján egyértelmű, hogy amíg a rendszer hű kiszolgálója, addig nagyon sok mindent elnéznek neki. Ami-

kor viszont már nem, akkor… 
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 Gerő Ernő rádióbeszéde (részlet), 1956. október 23. A további események alatt a nyilvánosságnak szánt be-

szédet nem mondott. 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 februárjában határoza-

tot hozott, hogy soha többet nem térhet vissza Magyarországra, de „száműzetését” már márciusban egy évre 
csökkentették. 1960-ban jött haza Magyarországra. 1956. október 25-én délelőtt bejelentették, hogy a Központi 
Vezetőség első titkári tisztségéből leváltották, helyébe Kádár János került. Gerő Ernőt és családját, több más 
kommunista vezetővel együtt 1956. október 29-én a szovjet hadsereg repülőgépen a Szovjetunióba menekítette. 
1957. május 9-én megfosztották parlamenti mandátumától. 1960-ban tért haza, de a Kádár János vezette restau-

rált kommunista rezsim nem engedte visszatérni a hatalomba. Az MSZMP-ből 1962-ben zárták ki, a határozat 
többek között a következőt mondta ki: „Súlyos felelősség terheli Gerő Ernőt, aki Rákosi Mátyással és Farkas 
Mihállyal együtt irányította a koholt vádak alapján indított eljárásokat. Gerő, aki 1953 júniusa után belügymi-

niszter volt, nagymértékben felelős azért, hogy ártatlanul börtönbe zárt emberek kiengedése és rehabilitálása 
elhúzódott, több száz vétlen internált ember rehabilitálása sok éven át nem történt meg.” Kizárása után visszavo-

nultan, nyelvtudását kamatoztatva fordításokból élt, a továbbiakban politikai szerepet nem játszott. Péter Gábor-

hoz hasonlóan, aki a politikai hatalomból való kiszorítása után könyvtáros lett, megbélyegzése ellenére elkerülte 
a felelősségre vonást. Kádárékat revizionistának, árulónak tartotta. 1977 elején Gerő még egyszer utoljára bűn-

bocsánatért esdekelt és a következő levéllel fordult a Politikai Bizottsághoz: „Tisztelt Elvtársak! Tisztelettel 
kérem, szíveskedjenek visszavenni az MSZMP tagjai sorába. Az MSZMP XI. kongresszusának irányelveivel 
egyetértek. Mindig kommunistának tartottam magamat, s kezdettől fogva, töretlenül az Októberi Szocialista 
Forradalom, illetve a Szovjetunió oldalán állottam, és természetesen ma is ott állok. Ez év nyarán (ha megérem) 
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„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-nemzeti 

egység megteremtéséhez, a szocialista demokratizmus kibontakoztatásához, a szocialista tör-

vényesség 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. Állástfoglaltak a 
XX. kongresszus, a K. V. júliusi határozaté 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 Politikái Bizottság) nem elég kezdeményező, határozott, kö-
vetkezetes és előrelátó a XX. kongresszus, a júliusi határozatok végrehajtásában, e határoza-

tok végrehajtását fékező hibák és gyökereik határozott feltárásában és felszámolásában. Hi-

ányzik 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 államvédelmisek 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 párttagságot, a közvéleményt 
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 kérdésekről szólt, 
Rákosi elvtárs leváltásának okairól, a törvénytelenül kivégzett mártírjaink számáról és kivég-

zésük okairól. Rajk elvtársék peréről.) Több kérdésben, cseppekben mondja meg az igazságot 
a K. V.. ezért sok dolgot nem a K. V.-től hall először a pártaktíva, a párttagság, hanem má-
soktól, gyakran az imperialista sajtóból, rádióból.  

                                                                                                                                                         
79 éves leszek. A szocializmus ügyéért már nem sokat tudok tenni. A keveset, amit az utóbbi években tehettem, 
megtettem: különböző kérdésekről írtam a Párttörténeti Intézetnek. Ezen kívül fordítottam, amit, ha lehet, és ha a 
Kossuth Könyvkiadónál akad ilyen munka számomra, szívesen folytatnék. Döntésüket várva, maradtam kom-

munista üdvözlettel. Gerő Ernő ” 

Nem vették vissza… 
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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.?  

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 mondsz igazat?  

f) a pártaktíva számos tagja politikailag bizonytalanná vált. passzív, nem tud teljes 

erővel dolgozni, emiatt a dolgozók politikai aktivitásának növekedése mellett nem nő 
pártszervezeteink 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 biztatást ehhez (pl.: több termelőszövetkezet súlyos helyzetéről, a be-

gyűjtés nehézségeiről, a kötelező kenyérgabonavetés okozta , súlyos problémákról, az 
állattenyésztés súlyos gondjairól, szénbányászatunk válságos helyzetéről, stb.).  

h) a politikai bizonytalanság és nyugtalanság kezd elterjedni már a munkások között 
is.  

i) 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 júliusi határozatok következetes végrehajtásának, a szocialista demokratizmus erő-
teljes kibontakoztatásának, a még nem tisztázott kérdések,'következtetések. elvi alapo-

kon nyugvó tisztázásnak és lezárásának, a múlt (mindenfajta) hibái és gyökeres önkri-

tikus, őszinte feltárásának és felszámolásának. A múlt és a jelen hibáiért személyre 
valló tekintet nélkül javasolja a K. V.-nek mindazok következetes felelősségre vonását, 
akikkel szemben ez még nem történi meg. Szükségesnek tartjuk, hogy a pártvezetés tag-

jai gyakoroljanak kommunista önkritikát tényleges hibáik miatt.  
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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 be-

választani a Központi Vezetőségbe?  

3. A K. V. Politikai Bizottsága tájékoztassa a párttagságot a következő kérdésekről:  

a) hány elvtársunkat végeztek ki. személy szerint kiket és máért?  

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 legyen javaslatot a K. V.-nek számos ma már egészé-
ben, vagy részeiben helytelen, pártthatározatok érvénytelenítésére, módosítására. (Pl.: 
az irodalomról szóló határozat, a K. V. 1.955. márciusi határozata.)  

5. A K. V. Politikai Bizottsága pártszerűen. elvi alapokon rendezze és zárja le az írók 
ügyét és mondja ki, hogy miben volt igazuk az íróknak, miben volt helyes, igaz az írók, 
újságírók és egyes értelmiségi rétegek kritikája?  

6. A K. V. Politikád Bizottsága (és a Szabad Nép) gyorsan és őszintén tájékoztassa a 
párttagságot minden kérdésről.  

7. A K. V. fontos döntések előtt tanácskozzon a párttagsággal (pártonkívüliekkel is), 

támaszkodjon a kommunisták és pártonkívüliek, elsősorban a munkásosztály vélemé-
nyére, 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 vá-
laszt nem kapott. (Pl: hogyan fejlesszük megyénket a II. ötéves tervben, hogy jóváte-

gyük a múlt súlyos mulasztásait, hogyan teremtsünk rendet a megye szénbányászatá-
ban, hogyan változtassuk 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 fizetésé-
nek emelésére, a burkolt áremelés megakadályozására. Sürgősen dolgozza ki paraszt-

politikánk, mezőgazdasági 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 terjesz-

tendő határozati javaslatokat. Ezután kellene megtartani a SZOT és a Hazafias Nép-

front kongresszusait, az országgyűlési választásokat. Erre elsősorban a pártegység fel-

tételei, a pártvezetés iránti bizalom, valamint a népi nemzeti egység megtestesítése ér-

dekében van szükség, megítélésünk szerint.  
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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. ülé-
seit, 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 tapasztaltunk. A túlzások és egyolda-

lúság okait elvtársaink jogos felháborodásában, a pártvezetés hibáiból fakadó, reájuk súlyos 
következményekkel járó jelenségekben, sajtónk és rádiónk túlzásaiban és egyoldalúságában, 
elvtársaink nem elégséges tájékozottságában és abban látjuk, hogy számos elvtársunk fél 
szembenézni következetes önkritikával a párt és saját hibáival, emellett bizonyos pánik is ta-

pasztalható, különösen a pártapparátus egyes láncszemeiben, egyes elvtársaink gondolkozá-
sában és magatartásában.  

A tanácskozás végén nyugodt, megfontolt gondolkodást, megfontolt, de bátor, követke-

zetes és kezdeményező tevékenységet, a párttagság és pártonkívüliek gyors tájékoztatását, a 
dolgozók közötti fáradhatatlan politikai munkát napi gazdasági feladataink végrehajtásának 
megszervezését javasoltuk a megjelent elvtársaknak és felhívtuk 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 következeteseit, 
kommunista bátorsággal, őszinteséggel, következetességgel kell feltárni és felszámolni a múlt 
és a jelen még fel nem tárt hibáit és azok gyökereit, s napról-napra következetes intézkedése-

ket kell tenni a XX. kongresszus tanulságainak helyes hazai alkalmazása, a szocialista demok-

ratizmus erőteljes kibontakoztatása. 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 állástfoglaltak amellett, hogy mélységesen elítélik a személyi kultusz korszakát és az 
ebből fakadó önkényeskedést, szocialista forradalmi törvényességünk lábbaltiprását, a szocia-

lista demokratizmus durva megsértését, dolgozó népünk alapvető érdekeink háttérbeszorítá-
sát, pártunk tekintélyének és becsületének megtépázását. Mindannyian állástfoglaltak amel-

lett, hogy mélységesen elhatárolják magukat a személyi kultusz korszakától és erejüket néni 
kímélve dolgoznak, küzdenek azért, hogy soha többé vissza ne 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. 
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 Miskolc, 1956. október 17.  

Elvtársi üdvözlettel a Megyei P. B. titkárai:  

Földvári Rudolf, Koval Pál, Tóth János, Gyárfás János‖86
 

 

„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 semmiképen sem fogadható el 
és visszautasítja, mert egyáltalán nem adott választ azokra a kérdésekre, amelyeket a megyei 
pártbizottság a Központi Vezetőség Politikai Bizottságához az előző napokban intézett.  

A Borsod megyei pártbizottság az Északmagyarország keddi számában tette közé levelét a 
Politikai Bizottsághoz, s kérte, hogy sürgősen adjon választ a megye kommunistáit s 
pártonkíviili dolgozóit legjobban érdeklő kérdésekre. Borsod népe közmegelégedéssel olvasta 
a megyei pártbizottság levelet, amely nyíltan, őszintén, minden kertelés nélkül tette lel a leg-

kényesebb 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 egyet-

len jottányit engedjen jogos követeléséből!‖87
 

 

„A BUDAPESTI FIATALOK HATALMAS FELVONULÁSA 

Kedden délelőtt egymásután érkeztek a jelentések az egyetemekről, főiskolákról, ame-

lyek arról számoltak be, hogy a fiatalok nagyobb- szabású felvonulásra készülnek. A Petőfi-
kör vezetősége úgy határozott: támogatja a felvonulást és felelősséget vállalt azért, hogy az 
fegyelmezett lesz; közben az egyetemek fiataljai több helyen gyűlést tartottak… 

Véres összetűzés a rádió székhaza előtt  

Az országház előtt a Kossuth téren összegyülekezett hatalmas tömeg hosszú ideig 
együtt maradt. A tüntetők tömege állandóan növekedett. A tüntetők követelték, hogy Nagy Im-

re elvtárs beszéljen. Nagy Imre elvtárs este kilenc óra körül rövid beszédei mondott a Kossuth 
Lajos téren.  

Az esti órákban a város több pontján rendzavarásra került sor. Különösen súlyosan alakult a 
helyzet a magyar rádió székhazának környékén, ahol a megtámadott karhatalmi alakulatok 
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szorongatott helyzetükben fegyvert is használtak. Az összeütközésnek halálos áldozatai és 
sebesültjei vannak.  

(MTI) 

 

Az éjszakai órákban összeült a Központi Vezetőség  

A magyar rádió az éjszaka folyamán rendkívüli híradást közölt, melyben azonnalra 
összehívta a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének tagjait.  

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének tagjai tehát az éjszaka folyamán összeül-

tek a jelenlegi helyzet értékelésére és a feladatok megbeszélésére…‖88
 

 

„Újra ülésezik a miskolci diákparlament  

Kedden délután ismét összegyűlt miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem ifjúsága. A 
gyűlés még az éjszakai órákban is tart. A diákok meghallgatták Gerő beszédét. A rádióközve-

títés után az egyetemisták egységesen állást foglaltak Gerő elvtárs beszédének főbb megálla-

pításaival szemben. A gyűlés szónokai kifejtették, hogy nem tartják nacionalista jellegű tünte-

tésnek a budapesti ifjúság felvonulását. Követelték Gerő Ernő visszahívását a politikai bizott-
ságból, s új politikai bizottság választását.  

Az ifjúsági parlament hangulata rendkívül izzó, sok különböző ellentétes nézet kap hangot, s 
maguk a parlament vezetői sem urai a gyűlés vezetésének. A vita főképpen egy táviraton fo-

lyik, amelyet a Központi Vezetőséghez akarnak küldeni.  

A gyűlésen résztvesz Tóth János elvtárs, a megyei pártbizottság titkára és Déri Ernő élvtárs, a 
városi pártbizottság titkára.  

Déri Ernő elvtárs tájékoztatójában a budapesti tüntetés körülményeit ismertette, kifejezte, 
hogy nem ért egyet Gerő elvtárs tájékoztatójával. Ugyanakkor felhívta az ifjúságot, hogy ne 
akarjon tüntetéssel érvényt szerezni akaratának? Elmondotta, hogy a megyei pártbizottság 
támogatja az egyetem hallgatóinak 11 pontból álló követeléseit, amelyről már lapunkban be-

számoltunk.  

Vita folyik a gyűlésen arról, hogy helyes-e valóban tüntetéssel kifejezni véleményüket. Amikor 
tudósítónk elhagyta a gyűlést, a hangulat rendkívül feszült volt.  

A diákok egyöntetűen állást foglaltak amellett, hogy a népi demokrácia talaján állva lehet 
csak követeléseiket kielégíteni, de egységes állásfoglalásuk a további teendőikről még nem t 
alakult ki.  

Bízunk benne, hogy egyetemi ifjúságunk fegyelmezetten és következetesen szerez érvényt köve-

teléseinek.‖89
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„Munkások! Elvtársak! Dolgozók!  

A dolgozó nép ellensége, a reakció sötét hordája kihasználva az egyetemi ifjúság bé-
kés felvonulását, kezet emelt a magyar dolgozó nép államára, megtámadta a főváros fontos 
középületeit és ellenforradalmi jelszavakat hangoztatva gyilkolt, rombolt, gyújtogatott. Népi 
demokráciánk elleni támadásuk célja, hogy népi demokráciánkat megzavarják, és ha lehet, 
elgáncsolják pártunknak és kormányunknak azt a legfőbb törekvését, hogy gazdasági és poli-
tikai életünk fogyatékosságait kiküszöbölve, az eddiginél jobb életet biztosítson dolgozó né-
pünk 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 
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 szabadságától, visszaállítsák Magyarországon a tőkések uralmát. 

A budapesti dolgozók számos helyen hősiesen védték üzemeiket, az Államvédelmi Hatóság 
alakulatai és tisztjei, honvédségünk, rendőrségi alakulatok és egyes szovjet alakulatok segít-
ségével 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 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‖90
 

 

 

„ Nagy Imre elvtárs, a Minisztertanács elnökének nyilatkozata az ellenforradalmi pro-

vokációról  

Nagy Imre elvtárs, a Minisztertanács 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 kívá-
nom ragadni az első alkalmat arra, hogy a legélesebben megbélyegezzem a Magyar Népköz-

társaság rendje és a népuralom ellen irányuló nagyszabású ellenforradalmi provokációt.  
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– Ehhez hasonlítható súlyos támadás a magyar népi demokráciát fennállása óta nem érte. 
Nagyszámú felfegyverzett ellenforradalmi bandák megtámadták Budapest egyes középülete-

ket, a Rádiót, a Szabad Nép székházát, a telefonközpontot, pályaudvarokat, üzemeket, erőmű-
veket. Munkásokat, ártatlan járókelőket, s a velük hősiesen szembeszálló karhatalom tagjait 
mészárolták le.  

– Dolgozó népünk tudomására kívánom adni, hogy a kormány megteszi a legerélyesebb intéz-

kedést a rend helyreállítására. A rend végleges, helyreállítása, a lázadók által elfoglalt kö-
zépületek birtokbavétele, az utca megtisztítása a végéhez közeledik.   

A szükséges karhatalmi műveletek minél gyorsabb és minél eredményesebb befejezése érdeké-
ben a kormány haladéktalanul elrendelte mindenféle gyűlés, csoportosulás és felvonulás ti-
lalmát. 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 meg-

döntésére irányult.  

A Magyar Népköztársaság kormánya el van szánva, hogy a legerélyesebben felszámolja ezt a 

rendszerünk ellen irányuló merényletet. Közvetlen céljuk a szocialista demokrácia fejlesztésé-
nek diszkreditálása volt.  

A leghatározottabban kijelentem a Minisztertanács nevében, hogy mi sem a további és az ed-

diginél 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 évti-
zedes harcokban kivívott nagy vívmányai felett.  

Arra kérem az ifjúságot, hogy ne tűrje többé, hogy helyes követeléseivel, nemes célkitűzéseivel 
egyes rendbontó csoportok visszaéljenek. Gondoskodunk a termelés zavartalan folyamatossá-
gáról és 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 biztosítani fogja 
hazánk rendjét és nyugalmát. (MTI)‖91

 

 

„Az MDP Központi Vezetőségének ülése 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1956. október 24-én ülést tartott, me-

lyen új tagokat választott. A KV. újjáválasztotta a Politikai Bizottságát és a Központi Vezető-
ség titkárságát.  

A K. V. tagjai sorába választotta:  

Donáth Ferenc Lukács György, Losonczi Géza, Münich Ferenc, Nagy Imre elvtársakat  
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Az újjáválasztott Politikai Bizottság tagjai:  

Apró Antal Gáspár Sándor Gerő Ernő Hegedűs András Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Ká-
roly, Köböl József, Marosán György, Nagy Imre, Szántó Zoltán elvtársak  

Póttagok:  

Losonczi Géza, Rónai Sándor elvtársak  

A KV. ülése első titkári megbízatásában megerősítette Gerő Ernő elvtársat  

A K. V. titkárai:  

Donáth Ferenc, Kádár János, Kállai Gyula elvtársak  

A Központi Vezetőség utasította a Politikai Bizottságot: haladéktalanul dolgozza ki a Párt és 
az ország előtt álló feladatok megoldására vonatkozó javaslatait.  

Budapest, 1956. okt. 24.‖92
 

 

 

„Nagy Imrének, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének rádiószózata a 
magyar néphez  

Budapest népe!  

Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 14 órá-
ig beszüntetik a harcot és leteszik a fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljárás alól. Egyút-

tal kijelentem, hogy minden erőnkkel megvalósítjuk az 1953. júniusi kormányprogram elvi 

alapján — úgy, ahogy azt annakidején a parlamentben kifejtettem — országunk következetes 
demokratizálását a párt, állami, politikai és gazdasági élet minden területén.  

Kövessék felhívásunkat: szűntessék be a harcot, biztosítsák a rend és nyugalom helyreállítását 
népünk, országunk jövője érdekében. Térjenek vissza a békés alkotó munkához.  

Magyarok! Elvtársak! Barátaim!  

Felelősségteljes percekben szólok hozzátok! Mint tudjátok az MDP Központi Vezetősége és az 
Elnöki Tanács bizalmából, mint a Minisztertanács elnöke, átvettem a kormány vezetését. Min-

den lehetősége meg van annak, hogy korábbi politikai programét a magyar népre támaszkod-

va, a kommunisták vezetésével a kormány megvalósítsa. A program lényege. mint tudjátok, a 
magyar közélet széleskörű demokratizálása, a szocializmus építésében a mi nemzeti sajátos-

ságainknak megfelelő magyar út megvalósítása, nagy nemzeti céljainknak, a dolgozó tömegek 
életkörülményeinek gyökeres megjavítása.  

Ahhoz azonban, hogy a munkához közös erővel, veletek együtt hozzáláthassunk, a legelső do-

log a rend, a fegyelem, a nyugalom megteremtése. A békésen tüntető magyar ifjúsághoz csat-

lakozva ellenséges elemek félrevezetve sok jóhiszemű dolgozót, a népi demokrácia, a nép ha-

talma ellen fordultak.  

                                                 
92

 Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)1956-10-24 / Rendkívüli kiadás 



Sajószentpéter szénbányászata 32. Sajószentpéter bányái 1955-1956 

 

66 

A legelső és mindenekelőtt álló feladat most, hogy a helyzetet sürgősen konszolidáljuk. Utána 
minden kérdésiben szót értünk, hiszen egyet akar a kormány és a magyar nép többsége. Nem-

zeti létünk iránti közös nagy felelősségre hivatkozva szólítlak fel benneteket: Minden magyar 

férfit, nőt, ifjút, munkásokat, parasztokat, értelmiségieket, hogy szilárdan álljatok helyt, őriz-

zétek meg nyugalmatokat, álljatok ellent a provokátoroknak, segítsetek helyreállítani a ren-

det, támogassátok rendfenntartó erőinket;  

Meg kell akadályoznunk közös erővel a vérontást, nem szabad engedni, hogy vér szennyezze 
be szent nemzeti programunkat. A magyar kormány békés építő munkára készül. A kormány el 
van szánva arra, hogy nem engedi letéríteni magát a demokratizálás, a magyar nép érdekei-

nek megfelelő, a nép széles rétegeivel megtárgyalt program megvalósításának útjáról. Nem a 
bosszúállás, hanem a megbékélés politikáját akarjuk folytatni. Ezért a kormány elhatározta, 
hogy mindazokat, akik önként és azonnal leteszik a fegyvert, abbahagyják a harcot, nem vonja 

statáriális eljárás alá, mint ahogy így járt el a magukat eddig megadott csoportokkal szemben 
is.  

Munkások! 

Védjetek meg a gyárakat, a gépeket, a magunk kincse ez! Az egész népnek okoz kárt, aki rom-

bol, vagy fosztogat! Rend, nyugalom, fegyelem, ez most a jelszó. Ez áll mindenekelőtt!  

Barátaim! Magyarok!  

A kormány programját hamarosan részleteiben is ki fogom fejteni és azt a rövidesen összeülő 
országgyűlés fogja megvitatni. «lövőnkről van szó! Nemzeti létünk felemelkedésének nagy útja 
áll előttünk! Álljatok a kormány mögé! Biztosítsátok a békés építő, alkotó munka folytatását, 
tegyétek lehetővé, hogy hazánk minden dolgozója zavartalanul munkálkodhasson családja és 
a maga jövőjéért  

Álljatok a párt mögé, álljatok a kormány mögé! Bízzatok abban, hogy a múlt hibáin tanulva, 
megtaláljuk a helyes utat hazánk felvirágoztatására.  

Budapest, 1956. október 24. (Gyorsírói jegyzet)‖93
 

 

„Megkezdődik a múlt minden hibáját bátran felszámoló békés építés új korszaka  

Kádár János elvtárs beszéde  

Munkások! Elvtársak!  

Az egyetemi ifjúság – kezdetben jórészt elfogadható követelésekkel induló – felvonulás 

rohamosan elfajult népi demokratikus rendünk elleni tüntetéssé s ennék a leple alatt fegyveres 
támadás robbant ki. Csak izzó haraggal lehet szólni erről a támadásról, amellyel az ellenfor-

radalmi reakciós elemek felkeltek hazánk fővárosa ellen, népi demokratikus rendünk, a mun-

kásosztály hatalma ellen.  

A népköztársaságunk törvényes rendje ellen fegyverrel támadókkal szemben pártunk Központi 
Vezetősége és kormányunk az egyedüli helyes álláspontot foglalta el. A megadás, vagy a teljes 
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legyőzetés lehet a sorsa azoknak, akik makacsul folytatják gyilkos, ugyanakkor teljesen kilá-
tástalanná váló harcukat dolgozó népünk rendje ellen.  

Ugyanakkor tudjuk, hogy rejtve harcbainduló provokátoroknak fedezésül szolgált sok. a zűr-

zavar óráiban utat tévesztett ember s különösen sok fiatal, akiket nem tekinthetünk rendsze-

rünk tudatos ellenségeinek, ennek megfelelően, most amikor az ellenséges támadás felszámo-

lásának szakaszában vagyunk, a további vérontás elkerülése végett azt tettük, hogy a magukat 

felszólításra önként megadó megtévedteknek lehetőséget adtunk és adunk arra. hogy életüket 
és jövőjüket megmentve, visszatérhessenek a tisztességes emberek közé.  

A harcot elsősorban néphadseregünk leghűbb egységei, belső karhatalmunk, rendőrségünk 
hősi bátorságot tanúsító fiai, volt partizánok vívják a testvéri és szövetséges szovjet katonák 
támogatásával, de ez a harc egyben politikai harc is, amelyben pártunk, munkásosztályunk 
képezi a főerőt.  

Kommunista és munkás elvtársak! Budapestiek és vidékiek! Segítsetek minden lehetséges mó-
don, nem utolsósorban a politikai tömegfelvilágosítás eszközeivel megvédeni és végső győze-

lemre vinni a munkásosztály politikai hatalmának védelmében folytatott harcot éppúgy, mint a 
békés. normális életnek a lehető legrövidebb idő alatti visszaállítását.  

Ebben a harcban fontos feladata van minden pártszervezetnek, minden egyes pártfunkcioná-
riusnak. minden munkásnak és munkásnőnek. A dolgozó nép hatalmának megvédésében tanú-
sítsatok olyan szilárdságot és állhatatosságot. hogy a kapitalizmust feltámasztani kívánó tá-
madók – még ha más, tetszetős jelszavakkal támadnak is – ne legyen mégegyszer kedvük ha-

sonló merénylet megkísérlésére. Védjetek meg a párthelyiségeket, közintézményeinket éppúgy, 
mint otthonaitokat és üzemeiteket minden ellenséges támadással és zavartkeltéssel szemben 
Segítsetek a megtévedt jóhiszeműek helyes útra térítésével éppúgy, mint fegyveres erőink és 
hatóságaink intézkedéseinek támogatásával.  

A kommunista és pártomkívüli munkások legyenek tudatában annak. hogy a népi demokrati-
kus rend védelmének, a szocialista társadalom felépítésének alapját képezik. Legyetek tudatá-
ban, hogy pártunk és népünk elsősorban rátok számít! Elvtársak, legyetek biztos tudatában 
annak is. hogy a munkásmozgalom régi érdemes katonáival a harc nehéz óráiban megerősö-
dött vezető párt- és állami szerveink el vannak tökélve arra. hogy az élet minden megoldást 
váró kérdését lankadatlan lendülettel a pártélet, az állami élet, a társadalmi élet demokratizá-
lásának további kifejlesztése útján megoldják.  

A döntő reformok útja nyitva áll előttünk. Rajtatok áll, hogy ezt az utat megtisztítsuk, szabad-

dá tegyük minden ellenforradalmi erővel szemben is. Ma még a dolgozó nép államhatalmáért 
folytatott harc óráit éljük. de holnap meg fog kezdődni a múlt minden hibáját, bátran felszá-
moló békés építés új korszaka. Angyalföld, Csepel, Kőbánya, Óbuda és a munkásmozgalom 

többi régi fellegvára, a régi forradalmi város, Budapest kommunistái, munkásai, munkásnői 
legyetek a nehéz órákban, a nehéz napokat leküzdő boldogabb jövő, a szilárd munkáshatalom, 
a szocialista társadalmi rend élenjáró harcosai. Legyetek éberek! (MTI)‖94

 

 

                                                 
94

 Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)1956-10-25 / 252. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 32. Sajószentpéter bányái 1955-1956 

 

68 

„Diósgyőri munkások távirata  

Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége  

Budapest  

Kedves elvtársak! 

Mi, a Lenin Kohászati Művek öntvénykikészítő műhelyének délutános dolgozói a leg-

mélyebben elítéljük országunk fővárosában történt provokációs cselekményeket, melyek dol-

gozó népünk hatalmának megdöntésére lettek szervezve.  

Meleg szeretettel köszöntjük az újjáválasztott Központi Vezetőséged és további lendületes 
munkával segítjük a Központi Vezetőség és a kormány munkálkodását.  

Diósgyőrvasgyár, 1956, okt, 24.  

A LENIN KOHÁSZÁT! MÜVEK  

öntvénykikészítő üzemének délutános dolgozói‖95
 

 

„Győzött a népakarat GERŐT lemondatták, Kádár János elvtárs a K. V. első titkára  

Miskolc dolgozóinak, ifjúság követelése már teljesült  

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezet Politikai Bizottságának közleménye:  

A Magyar Dolgoztok Pártja Központi Vezetőségének Politikai Bizottsága 1956. október hó 
25-éi ülést tartott. A Politikai Bizottság: Gerő Ernőt felmentette első titkári tiszte alól.  

A Politikai Bizottság: Kádár János elvtársat az MDP első titkárának választotta.‖96
 

 

„A DIMÁVAG munkásainak követelései  

Mi, a DIMÁVAG Gépgyár dolgozói figyelemmel kísérve országunk általános politikai 
és gazdasági helyzetének alakulását, megállapítjuk, hogy semmiesetre sem lehetünk megelé-
gedve a jelenlegi helyzettel.  

Nagy örömmel üdvözöltük és üdvözöljük most is az első szabad légkörben született nyilvános 
proklamációnkban – az MDP Központi Vezetőségének júliusi határozatát. Sajnálattal állapít-
juk meg azonban, hogy országunkon belül a demokratizálódás, a múlt bűneinek jóvátétele és 
a jobb jövő kialakítása, nem halad biztató ütemben, sőt véleményünk szerint sok esetben stag-

nál, egyhelyben topog. Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez az állapot tarthatatlan.  

Mi, a DIMÁVAG Gépgyár dolgozói 11 évig tűrtük, néha ökölbeszorult kézzel, könnyező 
szemmel, de szótlanul, hogy miként akarják egyesek szervezetten, a párt, a nép érdekeire hi-

vatkozva semmivé tenni, ködbe foszlatni mindannyiunk legszentebb vágyát, a szocializmus 
nagy ügyét és a magyar munkásosztály vezető szerepét és becsületét.  
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Hosszú éveken keresztül a munkásosztály ügyének és akaratának leple alatt követték el a sze-

mélyi kultusz, ma még meg nem nevezett képviselői, égbekiáltó igazságtalanságait. Az üze-

mekből berendelt és előre megszövegezett táviratokra hivatkozva gyilkolták le népünk leg-

jobbjait, juttattak másokat börtönbe és sodorták az országot e súlyos válság szélére.  

Nekünk ebből elég volt. Mi nem akarunk többé egyes vezetők önkényét alátámasztó, mindent 
megszavazó és mindent eltűrő tudatlan tömeg lenni. A mi népünk, közte a DIMÁVAG dolgozói 
is, megérett arra. hogy végre a saját kezébe vegye országa sorsának irányítását. Le kívánjuk 
szögezni, hogy nem akarunk és csírájában el is fojtunk minden esetleges kapitalista restaurá-
ciót, bármilyen ilyen irányú törekvést. Mi szocializmust akarunk, de a mi sajátos magyar vi-

szonyainknak megfelelően, ami tükrözi a magyar munkásosztály, a magyar nép érdekeit és 
legszentebb nemzeti érzéseit.  

A mi népünk évszázadokon keresztül tűrte és nyögte a különféle elnyomók állal rákényszerített 
gyarmati rabszolgasorsot. Mi ezt nem akarjuk többé, a mi népünk legjobbjai: Petőfi, Kossuth, 
Táncsics. Szamuelly, Kun Béla, Rajk, Pálfíi nyomdokain haladva, szabad, független kül- és 
belpolitikával rendelkező, a nemzetközi politikában teljes egyenlőség elve alapján álló orszá-
got akarunk.  

Mi nem akarjuk soha többé szemünk elől téveszteni ezeréves nemzeti múltunk haladó hagyo-

mányán, sőt ezekből tanulva akarjuk felépíteni szabad, független, szebb hazánkat.  

Szem előtt tartva az eddig elmondottakat, a következő pontokba foglaljuk össze a DIMÁVAG 
Gépgyár dolgozóinak követelését.  

1. Követeljük, mint legfontosabbat, hogy az úgynevezett személyi kultusz uralma alatt önma-

gukat kompromittált személyeket mindenre való tekintet nélkül nevezzék meg és haladéktala-

nul távolítsák el a Központi Vezetőségből, a kormányból és az állami szervekből.  

2. A párt- és államvezetés legfontosabb funkcióiba kerüljenek olyan kommunisták és párton 
kívüliek, akik a proletárnemzetköziség elvének betartása mellett elsősorban magyarok, tiszte-

lik nemzeti hagyományainkat, ezeréves nemzeti múltunkat. Személyük, hazaszeretetük és mun-

kásságuk legyen a biztosíték arra, hogy a múlt soha többé vissza ne térhessen.  

3. Követeljük az államvédelmi hatóságok intézménye felülvizsgálását, a múltban legkisebb 
mértékben kompromittált vezetőinek és funkcionáriusainak megnevezését és azonnali eltávolí-
tását. Továbbá követeljük, hogy az államvédelmi szervek minden tevékenységét a magyar nép 
érdekei alá rendeljék.  

4. Követeljük Farkas Mihály és társai bűnügyének nyilvános. független bírósági tárgyalásai 
függetlenül attól, hogy ez a per esetleg egyes jelenleg fontos beosztásban lévő egyéneket 
kompromittálná is.  

5. Az új, haladó értelmiség legharcosabb rétegeivel, az egyetemi ifjúsággal és a haladó írók-

kal és újságírókkal, akik elismerik a párt és munkásosztály vezető szerepét, valamint minden 

olyan megmozdulással, amely az itt kifejtettekkel egyetért, legteljesebb mértékben szolidari-

tást vállalunk.  

6. Követeljük az elmúlt években kötött és az ország gazdasági életében károsan ható külkeres-

kedelmi szerződések felülvizsgálását és nyíltan az ország közvéleménye elé terjeszteni. Köve-
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teljük az esetleges, a népgazdaságunk egészére előnytelen kereskedelmi szerződések felbontá-
sát. Követeljük, hogy az ország külkereskedelme a legteljesebb fokú egyenlőséggel alakuljon. 
Követeljük a külkereskedelmünkben megmutatkozott hibák okozóinak megnevezését és 
felelősségrevonását.  

7; A tervgazdaság terén megmutatkozó súlyos hibákkal kapcsolatban követeljük a Tervhivatal 
vezetőjének es a tervezés terén meglévő hiányosságokban bűnös egyéneket sürgősen leváltani.  

8. Követeljük, hogy mind a mai napig a titokfátyolával borított uránium-ügyre derítsenek 
fényt. Követeljük, hogy a magyar nép nemzeti kincsét, az uránércet és alumíniumot kizárólag 
a magyar nép és a béke érdekében használják fel. Az uránérc felhasználásáról a valóságnak 
megfelelően tájékoztassák állandóan a közvéleményt,  

9. Követeljük a kategóriai alapbérek, az ország gazdasági élete által megengedett legnagyobb 
mértékű emelését, a reálbérek emelését, a burkolt áremelés megszüntetését.  

10. Követeljük a nyugdíj korhatár férfiaknál 55, nőknél 50 évre való leszállítását, a nyugdíjak 
reális felemelését.  

11. Követeljük a családi pótlék felemelését, a 4 százalékos gyermektelenségi adó eltörlését,  

12. Követeljük – mint szerzett jogunkat –. adják vissza a vasúti kedvezményt. Évi kétszeres 
ingyenes és évi kétszeres kedvezményes utazás esetére. 

13. Követeljük az égető lakásproblémák fokozottabb mértékű megoldása érdekében biztosítani 
Miskolcon az 5000 lakás feltétlen felépítését, valamint azt, hogy a vállalatok nyújtsanak sok-

kal nagyobb mértékű támogatást a kislakás építési akció beindításához, elfogadható pénzügyi 
feltételek mellett.  

14. A mezőgazdaság szocialista útjával egyetértünk, de követeljük, hogy az átszervezés a leg-

teljesebb őszinteség és a parasztság érdekeinek és nemzeti sajátosságainak szem előtt tartásá-
val történjen. Vizsgálják télül a parasztság beadási rendszerét.  

15. A legteljesebb mértékben egyetértünk a Gomulka elvtárs vezetésével Lengyelországban 
végbemenő politikai változásokkal és mi, dolgozók, szolidaritásunkról biztosítjuk a lengyel 
elvtársakat.  

16. Mindezen követeléseink megvalósítását csak úgy látjuk biztosítottnak, ha az országgyűlés 
nem lesz többé szavazógép és a képviselők nem lesznek Fejbólintó Jánosok. Követeljük tehát, 
hogy az elkövetkezendő választások során biztosítsák az általános es titkos választójogot, 
nemcsak szavakban, hanem tettekben is. Ezáltal azt, hogy az országgyűlésben a nép bátor 
képviselői legyenek.  

17. Az új, független magyar kormány lépjen ki a varsói szerződésből és ne vegyen részt sem-

miféle katonai tömbben.  

18. A békeszerződés értelmében 1957. január 1-ig vonuljanak ki a szovjet csapatok Magya-

rország területéről.  

19. Március 15-ét nemzeti ünnepnappá és munkaszüneti nappá, október 6-át nemzeti gyász-

nappá való visszaállítását követeljük.  
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20 Az új magyar kormány folytasson tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a politikai és hadi-

foglyok hazaszállítása érdekében.  

21. A fentiekben leszögezetteket elküldjük gyárunk parlamenti képviselőinek is azzal az utasí-
tással, hogy a közeljövőben összehívott parlamentben a fenti kérdésekben interpellációt nyújt-
sanak be és követeléseinek végrehajtásáról hetenkint szóban, vagy írásban tájékoztassanak 
bennünket  

DIMÁVAG Gépgyár  

munkásszervező bizottsága‖97
 

 

„Felhívás  

Mi a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatói, teljes mértékben egyetértünk és 
támogatjuk a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak jogos követelését, de ezek reális meg-

valósulásának alapját az egész magyar népet érdeklő kérdések megoldásában látjuk.  

Ezért követeljük:  

1. Önálló szocialista kül- és belpolitikát folytató független új magyar kormányt.  

2. Az új független Magyarország lépjen ki a varsói szerződésből és ne vegyen részt semmiféle 
katonai tömbben. 

3. A Békeszerződés értelmében 1957. január 1-ig a szovjet csapatok vonuljanak ki Magyaror-

szág területéről.  

4. Egyenrangú kereskedelmi kapcsolatokat keleti és nyugati államokkal.  

5. Az egész mezőgazdasági politika felülvizsgálását, az adó, valamint a begyűjtési rendszer új 
reális alapokra való helyezését.  

6. A sztálinizmus és rákosizmus felszámolásának tisztázását, a per nyilvánosságra való hoza-

talát. 

7. Alkotmányunk betartását, természeti kincsek (urán. bauxit) feltáró és feldolgozó ipara ke-

rüljön magyar kézbe minden ellenszolgáltatás nélkül.  

9. Március 15-nek nemzeti ünneppé és munkaszüneti nappá, október 6-át pedig nemzeti 
gyászünneppé nyilvánítsák.  

10. Az új kormány kezdjen tárgyalásokat a dunai államokkal egy konföderáció érdekében.  

11. Az új magyar kormány kezdjen tárgyalásokat a Szovjetunióval a hadi és politikai foglyok 
hazaszállítása érdekében.  

Határozottan elkülönítjük magunkat a néptől idegen, ellenséges elemektől. Nem fogjuk 
tűrni soha. hogy harcos állásfoglalásunkat, saját restaurációs. provokációs céljaikra használ-

ják fel.  

Szocializmust akarunk, de önálló nemzeti államban.  
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Felszólítjuk a kormányt, hogy fenti követeléseinkre válaszoljon az egész nemzet nyilvánossága 
előtt.  

Felszólítjuk az egész dolgozó magyar népet, csatlakozzon felhívásunkhoz.  

Diákparlament‖98
 

 

„Nagymiskolc népének követelései  

Általános sztrájk mindaddig, amíg nem teljesítik a tömegek akaratát  

A kora reggeli órákban elindult munkások egyenesen a miskolci egyetemre tartottak. 
Hatalmas tömeg hullámzik az egyetem körül, jönnek-mennek az emberek.  

Az egyetemváros terén, az egyik épület tetején hangzott el a megnyitó beszéd.  

Barátaim, munkástestvér cink, magyar hazafiak!  

Egységesen, néma tüntetéssel követeljük a megyei pártbizottságtól, Miskolc város és a 
megye vezető szerveitől, hogy ne ismerje el a Politikai Bizottság vezetőjének Gerő Ernőt, He-

gedűs Andrást, Apró Antalt, Piros Lászlót és Kiss Károlyt. Követeljük néma tüntetéssel veze-

tőinktől, hogy álljanak követeléseink élére. Nem vagyunk ellenforradalmárok, mi független, 
önálló Magyarországot akarunk.  

Tiltakozunk minden rákosista, provokátor cselekedete és megnyilvánulása ellen.  

Ez a borsodi munkásosztály, parasztság, értelmiség, ifjúság és diákság követelése.  

Tartózkodjunk minden rendzavarástól és némán követeljük akaratunk teljesítését.  

Követeljük a DIMÁVAG 21 és az egyetemi hallgatók 11 pontjának maradéktalan teljesítését, 
az elsőtől az utolsó pontig.  

Rend, fegyelem – így tudjuk követelésünk megvalósítását érvényre juttatni. Ebben kérjük bor-

sodi munkásságunk szolidaritását.  

Éljen a független Magyarország  

Követeljük a statárium megszüntetését és minden felkelő részére a teljes amnesztiát. (Óriási 
taps.)  

Galánffy Lajos ismertette ezután a debreceni egyetemisták követeléseit és ehhez hozzáfűzte a 
miskolci fiatalok követeléseit. A nagygyűlés ezt követően küldötteket választott.  

A proletárok, a diósgyőri, miskolci munkások küldöttei összeültek a miskolci forradalmi egye-

temista ifjúsággal és az alábbi 4 pontból álló követelést fogalmazták meg:  

A megfogalmazást Nagymiskolc dolgozó népe és katonatisztjei által megválasztott népi-
bizottság fektette papírra.  

1. A szovjet hadsereg azonnal vonuljon ki az országból.  

2. Új magyar kormányt.  
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3. Sztrájkjogot a munkásságnak.  

4. Teljes amnesztiát a forradalomban részt vett magyaroknak.  

Ameddig ezt nem teljesítik, addig sztrájkolni fog Nagymiskolc népe (a közellátás kivételével).  

Felhívjuk Nagymiskolc népét, hogy mindenféle provokációtól tartsa távol magát. Ne enged-

jük, hogy vér folyjon Miskolcon és Borsod megyében. Legyen rend, nyugalom és fegyelem! 
Fegyelmezetten követeljünk!  

NAGYMISKOLC DOLGOZÖ NÉP ÁLTÁL MEGVÁLASZTOTT NÉPI BIZOTTSÁG!  

(Munkások, egyetemisták, katonák.)99
 

 

 

„Nagy Imre elvtárs üzenete Borsod és Miskolc népéhez  

A Minisztert átütés 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 küldött-
ség munkája eredményes volt. Nagy Imre elvtárs üzenete Miskolc város, megyénk dolgozói-

hoz, parasztjaihoz, értelmiségi dolgozókhoz, ifjúsághoz:  

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 ter-

jeszti.  

Nagy Imre elvtársnak volt egy olyan megjegyzése, hogy a Programm egyes pontjait rövid időn 
belül túl is lehet teljesíteni. Nagy Imre elvtárs köszöni a diósgyőri munkások és miskolci mun-

kások, a megye, dolgozó parasztságának bizalmát. Ez erőt ad munkájához és a következőket 
kéri Miskolc. Diósgyőr és a megye munkásaitól, értelmiségeitől, alkalmazottaitól, kommunis-

táitól és pártonkívülieitől. Segítsék és támogassák öt a kormány- program végrehajtásában, 
amely teljes mértékben megfelel a diósgyőriek követeléseinek.  

Nagy Imre elvtárs üzeni, hogy induljon meg mindenütt a termelő munka, mert a kormánynak, 
az életszínvonal emeléséhez szükséges intézkedéseihez termelésre és ismét termelésre van 
szükség» Ez legyen elsősorban a kormányt támogató lépése a diósgyőrieknek és a miskolciak-

nak.  

Nagy Imre elvtárs megvan arról győződve, hogy ezt a segítséget és támogatást feltétlenül 
megkapja a diósgyőriektől és a miskolciaktól. Nagy Imre elvtárs kijelentette: „Büszkék lehet-

nek arra, hogy rendzavarásra, provokációra Miskolcon és a megyében nem került sor. Azt 
kéri, biztosítsák a miskolciak, a borsodiak, hogy erre a jövőben se kerüljön sor,"  
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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.‖100
 

„Tájékoztatás a munkástanácsok megalakulásával és további munkájukkal kapcsolat-

ban  

1. A megalakuló munkástanácsok munkahelyükön a rendfenntartásról sürgősen gon-

doskodjanak.  

2. Gondoskodjanak továbbá, hogy a megalakuló munkástanácsok tagjai saját elnökeik aláírá-
sával ellátott igazolványokkal rendelkezzenek.  

3. A munkástanácsok feladata, hogy a vállalat igazgatója, főmérnöke, művezetői és munkásai 
felett ellenőrzést gyakoroljanak és az üzem életére vonatkozó rendelkezéseket közös megálla-

podás alapján adják ki.  

4. A munkástanácsok problémáikkal, panaszaikkal, kéréseikkel, egyéb bajaikkal a megyei 
munkástanácshoz forduljanak.  

5. Kéri a megyei munkástanács, hogy mindazoknál, akiknél fegyver és lőszer van, azt szolgál-

tassa be a megyei munkástanácshoz.  

6. Fegyver csak azon civileknél lehet, akiknek a megyei munkástanács igazolványt ad.  

7. A megyei munkástanács felkéri a tüntető harcosokat, hogy utcán, útközben és mindenütt 
támogassák az élelmiszert szállító kocsikat.  

8. Felkéri az élelmiszeriparban, kereskedelemben dolgozókat és minden élelmiszert szállító 
gépkocsi vezetőjét, akik az ellátás érdekében, nagy célunk érdekében óriási munkát végeztek, 
hogy továbbra is folytassák áldozatos munkájukat.  

9. A megyei munkástanács köszönetét mond mindazon dolgozóknak, akik az élelmiszeripar-

ban, kereskedelemben hősies munkát végeztek és biztosították az eddigi ellátást. Arra buzdítja 
őket, hogy továbbra is ugyanilyen szorgalommal vegyenek részt az ellátás biztosításában.  

10. A munkástanács felhívja Borsod megye dolgozó népét, hogy amíg a rendkívüli állapot 
fennáll, gyermekeiket az utcára saját érdekükben ne engedjék ki!  

11. A munkástanács által megszervezett rendfenntartó alakulatok, amelyek munkásokból ala-

kultak, a polgárok vagyoni és személyi biztonságára őrködnek. Kérjük legmesszebbmenő tá-
mogatásukat.  

MEGYEI MUNKASTANÄCS ELNÖKSÉGE.  

Rozgonyi Ernő elnök.  

Horváth Gyula elnökhelyettes,  

Jekkel Béla elnökhelyettes,  

Papp Miklós elnökhelyettes‖101
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„Megbűnhődtek, akik fegyvert használtak a miskolci tüntetők ellen  

Tegnap délelőtt tíz óra körül diák, munkásfiatalok kezdeményezésére többszázfős tö-
meg vonult a megyei rendőrkapitányság 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 munkásemberek, szülők – kérték, hogy személyesen 
győződhessenek meg, van-e még diákfiatal a rendőrség épületében. Közben újabb nemzeti-
színzászlós diákcsoport érkezett, kérve – engedjenek 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 rendőrkapitányság előtt. Géppisztoly lövedé-
ke, kézigránát szilánkja hullt a nemzeti színű zászlókra és hordozóikra.  

A nap folyamán a tüntetők elfogták a bűnösöket. A felelősségrevonás megtörtént.‖102
 

 

„Borsodi bányászok! 

Adjatok szenet a közlekedés, a villanyáramszolgáltatás biztosításához! 

KÖVETELÉSEITEKET GYŐZELEMRE VISSZÜK! 

BORSOD DOLGÓZÓI! 

MARADJATOK FEGYELMEZETTEK!‖103
 

 

„Megalakult a Magyar Népköztársaság új, nemzeti kormánya  

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Veze-

tőségének, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének javaslatára megvá-
lasztotta a Magyar Népköztársaság új kormányát.  

A kormány összetétele a következő:  

A Minisztertanács elnöke Nagy Imre.  

A Minisztertanács elnökének helyettesei: Apró Antal. Bognár József és Erdei Ferenc.  

Államminiszter: Tildy Zoltán.  

Külügyminiszter: Horváth Imre.  

Belügyminiszter: Münnich Ferenc.  

Honvédelmi miniszter: Janza Károly.  

Földművelésügyi miniszter: Kovács Béla a Független Kisgazdapárt volt főtitkára.  
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Pénzügyminiszter: Kossá István.  

Igazságügyminiszter: Molnár Erik.  

Kohó- és gépipari miniszter: Csergő János.  

Egészségügyi miniszter: Babics Antal egyetemi tanár.  

Bánya- és energiaügyi miniszter: Czottner Sándor.  

Külkereskedelmi miniszter: Bognár József.  

Belkereskedelmi miniszter: Tausz János.  

Vegyipari miniszter: Szabó Gergely.  

Könnyűipari miniszter: Nagy Józsefné.  

Város- és községgazdálkodási miniszter: Nezvál Ferenc. 

Az Állami Gazdaságok minisztere: Ribánszky Miklós.  

Élelmiszeripari miniszter: Nyers Rezső.  

Begyűjtési miniszter: Gyenes Antal.  

Építésügyi miniszter: Apró Antal  

Közlekedés- és postaügyi miniszter: Bebrits Lajos.  

Népművelési miniszter: Lukács György egyetemi tattár.  

Oktatásügyi miniszter: Kónya Albert.  

Az Országos Tervhivatal elnöke: Kiss Árpád.  

Az Állami Ellenőrzési Minisztérium vezetése egyelőre betöltetlen.  

Az új nemzeti kormány az eskütétel után azonnal hivatalba lépett  

(MTI)‖104
 

 

 „Nagy Imre rádiónyilatkozata  

Azonnal kivonják a szovjet csapatokat Budapestről  

Tárgyalások kezdődnek a szovjet haderők hazánkból való teljes kivonásáról  

Megszűnik az Államvédelmi Hatóság  

Emelik az alacsony fizetéseket, a nyugdíjakat, rendezik a bér és normakérdést  

Magyarország népe!  

Az elmúlt héten tragikus gyorsasággal peregtek, a véres események. Az elmúlt évtized 
szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes következményei tárulnak elénk azokban a fájdalmas 
eseményekben. amelyeknek szemtanúi és részvevői vagyunk. Ezeresztendős történelmünk so-
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rán a sors nem fukarkodott népünket és nemzetünket sújtó csapásokban, de ilyen megrázkód-

tatást hazáink talán még soha nem élt meg.  

A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom el-

lenforradalom volna.  

Kétségtelen, hogy úgy, ahogy minden nagy népmegmozduláskor történni szokott, az elmúlt 
napokat is felhasználták kártékony elemek közönséges bűncselekmények elkövetéséire. Tény 
az is, hogy reakciós, ellenforradalmi elemek is bekapcsolódtak és igyekeztek az eseményeket 
felhasználni a népi demokratikus rendszer megdöntésére. De az is vitathatatlan, hogy ezekben 
a megmozdulásokban elemi erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket átfogó és 

eggyéforrasztó nemzeti demokratikus mozgalom.  

Ez a mozgalom célul tűzte ki, hogy biztosítsa nemzeti függetlenségünket, önállóságunkat és 
szuverenitásunkat, kibontakoztassa társadalmi, gazdasági, politikai életünk demokratizmusát, 
mert csak ez lehet a szocializmus alapja hazánkban.  

Ezt a nagy megmozdulást az elmúlt történelmi korszak súlyos bűnei robbantották ki. A helyze-

tet még súlyosabbá tette, hogy a vezetés szinte a legutolsó időkig nem szánta rá magát arra. 
hogy végleg szakítson régi bűnös politikájával. Főleg ez vezetett a tragikus testvérharcra, oly 
sok hazafi pusztulására mindkét oldalon. 

E harcok közepette megszületett a demokratikus nemzeti egység, függetlenség és szocializmus 
kormánya, amely a népakarat igazi kifejezőjévé fog válni. Ez a kormány szilárd elhatározása.  

Az új kormány támaszkodva e nép erejére és ellenőrzésére, abban a reményben, hogy a nép 
teljes bizalmát megnyeri, nyomban hozzákezd a nép, jogos követeléseinek megvalósításához.   

A kormány munkáját hallatlanul nehéz körülmények között kezdi el. A múlt örökségeként re-

ánk maradt igen komoly gazdasági helyzet még súlyosabbá vált az elmúlt napok harcai követ-

keztében. Nagyon nehezek lesznek az előttünk álló hónapok is. A kormány tisztán látja mun-

kásosztályunk. parasztságunk, értelmiségünk súlyos anyagi helyzetét. A kormány elsősorban a 
harcos magyar munkásosztályra kíván támaszkodni, de természetesen támaszkodni óhajt az 
egész dolgozó magyar népre. Széleskörű program kidolgozását határoztuk el, amelynek kere-

tében a munkásság megelégedésére rendezni kívánjuk a régi jogos követeléseket és sérelme-

ket, többek között a bér- és normakérdést, a minimális bérek alsó határának és a legalacso-

nyabb nyugdíjaknak a felemelését, figyelembe véve a korábban eltöltött éveket és a családi 
pótlék növelését. A kormány, hogy a rendkívül súlyos lakáshelyzeten segítsen, a legmesszebb-

menőn támogatni fogja, hogy állami, szövetkezeti és magánkezdeményezésből minél több la-

kást építsenek.  

A kormány üdvözli az üzemi dolgozók kezdeményezését az üzemi demokrácia kiszélesítésére 
és helyesli a munkástanácsok megalakítását.  

A kormány erélyes kézzel véget vet a termelőszövetkezeti mozgalom és a tagosítás során elkö-
vetett súlyos törvénytelenségeknek, nagyszabású tervet dolgoz ki az elhanyagolt és fejlődésben 
elmaradott mezőgazdasági termelésünk fellendítésére, a termelőszövetkezeti és az egyéni gaz-

daságok termelésének felvirágoztatására. a termelési kedv helyreállítására.  
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A kormány bátran épít a munkás-, a paraszt- és a diák ifjúságra, az egyetemistákra, teret 
nyújt kezdeményezésüknek megtisztuló politikai közéletünkben és rajta lesz, hogy az életbe 
induló fiatalok minél jobb anyagi körülmények köré kerüljenek. 

A kormány felkarolja a nép kezdeményezésére létrejött új, demokratikus önkormányzati for-

mákét és arra fog töreked', hogy azokat beiktassa az államigazgatásba, 

A kormány a további vérontás megszüntetése és a békés kibontakozás biztosítása érdekében 
elrendelte az általános azonnali tűzszünetet, utasította a fegyveres erőket, hogy csak akkor 
tüzeljenek, ha megtámadják őket. Ugyanakkor felhívta mindazokat, akik fegyvert fogtak, hogy 

tartózkodjanak minden harci cselekménytől és fegyverüket haladéktalanul szolgáltassák be.  

A rend védelmére és a közbiztonság helyreállítására haladéktalanul megalakul az új karhata-

lom, a honvédség és a rendőrség alakulatából, valamint a munkások és az ifjúság felfegyver-

zett osztagaiból. A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csa-

patok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről, az új karhatalom megalakulásával egyi-

dejűleg elhagyják a város területét. A magyar kormány, tárgyalásokat kezdeményez a Magyar 
Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról többek között a Magyarországon ál-

lomásozó szovjet haderők visszavonásáról a magyar–szovjet barátság szellemében, a szocia-

lista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján.  

A rend helyreállítása után egységes, új államrendőrséget szervezünk, s az államvédelmi ható-
ságot megszüntetjük.. Senkinek semmiféle bántódása nem eshet amiatt, hogy a fegyveres har-

cokban részt vett.  

A kormány javaslatot terjeszt az országgyűlés elé, hogy az ország címere ismét a Kossuth- 

címer legyen, s hogy március 15-ét ismét nemzett ünneppé nyilvánítsák.  

Magyarország népe! 

A keserűség és a harc óráiban az ember hajlamos arra, hogy az elmúlt 12 esztendőnek 

csak a sötét oldalait lássa, de ne engedjük tisztánlátásunkat elhomályosítani. Ennek a tizénkét 
esztendőnek vannak történelmi jelentőségű maradandó, eltörölhetetlen eredményei, amelyeket 

ti, magyar munkások, parasztok, értelmiségiek a Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével ke-

mény és áldozatos munkátokkal hoztatok létre.  Megújhodó népköztársaságunk számít arra az 

erőre és önfeláldozásra, amelyet ti az alkotó munkában megmutattatok, és amely hazánk jobb 

jövőjének legfőbb biztosítéka.‖105
 

 

„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 bányászai 
nagy többségben megfogadták a munkásvezetők kérését és hétfőn a reggeli órákban leszálltak 
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a tárnák mélyére. Alberttelepen csak nem 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 étet megindításáért. Edelény II. aknán a műszaki vezetők látták, hogy csakis a bányák teljes 
biztosításával kezdhetik meg a rendszeres termelést, ezért tizenhatan csapatot alkotva, lemen-

tek a bányába, a frontok teljes biztosítására.  

A megye munkássága bizton számít a borsodi bányászok helytállására. s a bányászok követe-

lését magáénak tekinti, és szilárd egységben harcol azok valóraváltásáért. Adjatok szenet, 
borsodi bányászok, hogy egy pillanatra se aludjon ki a fény sehol, ne álljanak le a kenyérsütő 
kemencék, a közlekedés.‖106

 

 

„Az MDP-re az elmúlt évek rossz vezetése következtében nagy, súlyos terhek, árnyékok 
feküdtek  

Kádár János államminiszter rádióbeszéde  

Munkástársaim! Dolgozó Testvéreim! Kedves Elvtársak!  

A mély felelősségtől áthatva, hogy a testvérharc további vérontásaitól megmentsük 
népünket, dolgozó tömegeinket, kijelentem, hogy azokban, a döntésekben, amelyekben a mi-

nisztertanács elnöksége ma határozott, a Magyar Dolgozók Pártja elnökségének minden 
egyes tagja egyetértett. Én a magam részéről kijelenthetem azt is, hogy az, előttem szólottak-

kal, Nagy Imre. Tildy Zoltán, Erdei Ferenc ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagy 
rabecsült és tisztelt honfitársaimmal, teljes mértékben egyetértek.  

A kommunistákhoz szólok. Azokhoz a kommunistákhoz, akiket a párt soraiba az emberiség 
haladó eszméje, a szocializmus hozott és nem önző egyéni érdek. Képviseljék a mi tiszta, iga-

zságos eszméinket tiszta, igazságos eszközökkel.  

Elvtársaim! Munkástársaim! Pártunkra az elmúlt évek rossz vezetése következtében nagy, 
súlyos terhek árnyékok feküdtek. Ezektől teljes mértékben, tiszta lelkiismerettel, bátor, egye-

nes elhatározással meg kell szabadulni. A párt sorai meg fognak inogni. De én nem tartok 

tőle, hogy a tiszta, becsületes lelkű, őszinte szándékú kommunisták lesznek hűtlenek az eszmé-
hez.  

Elhagynak majd bennünket azok. akik önző egyéni érdekből, karrierből, vagy más szándékból 
csatlakoztak hozzánk.  

De ettől a tehertől és vezetésünk egyes személyeinek múltbeli bűnei terhétől megszabadulva, 

ha bizonyos tekintetben elölről is, de kedvezőbb, tisztább feltételek között fogunk küzdeni esz-

méink, népünk, honfitársaink, hazánk javára.  

Külön kérek minden egyes kommunistát, hogy mutasson példát, ténylegesen frázisnélküli pél-

dát, emberhez, kommunistához méltó példát a rend helyreállításában, a normális élet beindí-
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tásában, a munka, a termelés megindításában, az éle,t elemi rendjének megalapozásában és 
az így szerzett becsülettel érdemeljük ki többi honfitársaink tiszteletét is.‖107

 

 

„Megkezdődött a szovjet csapatok kivonulása hazánkból  

Nagy Imre üzenete a magyar néphez  

Magyar Testvéreim! Tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjet 
hadsereg csapatainak kivonulása megkezdődött. Minden hatóság, az ország minden polgára, 
az elvonulás teljes rendjének biztosítása érdekében tartózkodjék minden provokatív, zavaró, 
vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon a szovjet hadsereg csapatainak kivo-

nulásához.  

NAGY IMRE a Minisztertanács elnöke.  

* 

Lapzárta után jelentették telefonon Nyíregyházáról, hogy a szovjet katonai csapatok az éj 
folyamán megkezdték kivonulásukat. A város lakosai szinte valamennyien az utcán vannak s 
örömmel állapítják meg követelésük valóra váltását: kivonulnak az ország területéről a szov-

jet csapatok.  

Kérjük Miskolc város és a megye lakosságát, hogy az esetleg területünkön átmenő szovjet 

csapatok kivonulását fegyelmezetten fogadják.‖108
 

 

„631 vagon szenet termeltek hétfőn a környék bányászai  

A Borsod megyei Szénbányászati Tröszt területén lévő bányaüzemek mindegyikénél 
megalakultak a munkásbizottságok. A bányászok, műszaki vezetők a legharcosabb dolgozói-

kat bízták meg a vezetésükkel. Bizalmukat helyezték beléjük, s éppen e bizalom jegyéiben kez-

dődött meg hétfőn reggel ismét a széntermelés. A vidékről bejáró bányászok egy részének ki-

vételével a bányaüzemek környékein lakó bányászok leszálltak hétfőn a bányákba, hősies 
munkájuk eredményeképpen s Borsodi Szénbányászati Tröszt hétfőn reggelre 631 tonna sze-

net adott Borsod népének. Ebből a szénmennyiségből fedezni tudják az erőművek és a MÁV 
szükségletét. Egy kevés mennyiség már útnak indult a Tüzép telepek felé is, hogy a lakosság 
ne szenvedjen kiesést tüzelőanyagban. Az élet megindításáért folyó csatában Bánfalva bányá-
szai mutattak példát, mert mindössze nyolc vagonnal maradtak el a békés termelés színvonala 
mögött.  

Kedden reggel forgalom javultéval ismét több bányász jelentkezett munkára. A bükkaljai bá-
nyaüzemeknél például 530 fizikai dolgozóból 450-en már felvették a munkát.  

Megyénk lakossága az élet zavartalan biztosítása érdekében arra kéri a munkásosztály leg-

forradalmibb erőit, a bányászokat, hogy lent a tárnák mélyén a szén termelésével segítsék a 
szabadságharcot.‖109
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„A bányákban dolgoznak  

A sajószentpéteri bányászok csökkentett üzemmel dolgoznak.  

Dolgoznak! Tudják, hogy a szénre, az élet kenyerére nagy szükség van. A munkástanács a 
műszaki vezetőkkel karöltve mindent megtesz annak érdekében, hogy mind több szén kerüljön 
ki a bányákból s így biztosítva legyen ipari üzemeink. kórházak, középüzemek és a meleget 

váró családi otthonok részére a szén. Ebben a hónapban 6 nap alatt mintegy 130 vagon szenet 
termeltek. Legnagyobb problémájuk most, hogy a vidéki dolgozók bejárását is megoldják, s a 
teljes háromharmados műszakot megszervezzék.‖110

 

 

„Nagy Imre miniszterelnök:  

a varsái egyezmény felmondásával is kérjük, a szovjet csapatok azonnali visszavonását  

Szerdán délután hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth Lajos téren. Nagy Imre minisz-

terelnök a parlamentből lement a Kossuth szoborhoz és beszédet mondott. Beszédében hang-

súlyozta, hogy nem ő kérte a szovjet csapatok segítségét, ez az intézkedés tudtán kívül történt. 
Kijelentette: A varsói egyezmény felmondásával is kérjük a szovjet csapatok azonnali vissza-

vonását.  

A miniszterelnök beszéde után a tömeg csoportokba gyűlve még soká együttmaradt és elége-

detlenségét fejezte ki Münnich Ferenc belügyminiszter személye iránt.‖111
 

 

„A szovjet magatartás arcátlan provokáció Magyarországgal szemben  

A miskolci egyetemi rádió jelentése a szovjet csapatmozdulatokról  

November 1. 16.30 óra.  

Nagyecsedi erdőnél 210 szovjet harckocsi, a kaporligeti erdőnél pedig 500 harckocsi 

tart Debrecen felé. Más hírek szerint a szovjet csapatok Debrecent megkerülve Budapest felé 
vonulnak.  

Miskolc környéki jelentés.  

Három oszlop szovjet harckocsit figyeltek meg. Két oszlop, amely 43 páncélozott gép-

kocsiból áll. Kerecsenden keresztül Budapest felé tart Tiszafüred felől 26 harckocsi, 6 

rádióskocsi, nehézlövegek és aknavetők Füzesabonynál Kecskemét felé tértek, majd Kecske-

méten keresztül Budapest felé indultak. A bécsi rádió szerint a szovjet csapatok körülkerítették 
Budapestet, ezt igazolják a fenti hírek is.  

November 1. 17 óra.  

A Nyíregyháza felől Budapest felé haladó szovjet csapatok Debrecen mögött leálltak 
az úton. Körülbelül 300 gépkocsi, hatvan harckocsi, negyven páncélkocsi. A katonák rendkí-
vül elcsigázottak, sok , a menetzavar az út mentén elalszanak, az útszéli oszlopokat kidöntik, 
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menetsebességük 15 kilométer óránkint; A harckocsikon üzemanyagot és pontonhíd alkatré-
szeket szállítanak; Vasúti szállítás részükre lehetetlen, mivel Budapest és Debrecen között 
szünetel a forgalom.  

Szabolcsban körforgásszerű mozdulataik megtévesztő hadmozdulatoknak minősíthető.‖112
 

 

„Folytatni tudjuk az uránérc termelését  

Az Uránérc Bányavállalat Tervező Iroda dolgozói üzenik a dolgozó magyar népnek 
megnyugtatásul: a magyar uránérc termelésre vonatkozó adatok és tervek a vállalat őrizete 
alatt állanak. Ezen adatok birtokában a vállalat dolgozói az uránérc termelést folytatni tud-

ják.  

Az Uránérc Bányavállalat Tervező Iroda ideiglenes bizottsága nevében: Szabó Vajda István 
és Varga Ádám.  

(MTI)
113

 

 

„Kádár János:  

Fogjunk össze a magyar függetlenség, a magyar szabadság diadaláért!  

Kádár János rádióbeszédében többek között a következőket mondta:  

Történelmünk e nagyszerű, de súlyos órájában felhívunk minden magyar dolgozót, akit 
a nép és haza odaadó szeretető vezérel, hogy csatlakozzon pártunkhoz, melynek neve: Magyar 
Szocialista Munkáspárt.  

A párt mindenekelőtt az öntudatos munkások támogatására számít, mert a munkásosztály szo-

cialista célkitűzéseit vallja magáénak. A párt tagja lehet egyéni jelentkezés alapján minden 
magyar dolgozó, aki magáévá teszi az előbbi elveket és nem terheli felelősség a Rákosi-klikk 

bűnös politikájáért és uralmáért. Várjuk mindazokat, akiket a múltban, visszariasztott a szo-

cializmus szolgálatától Rákosiék népellenes politikája és bűnös vezetése.  

A párt szervezésének megindítására, ügyeinek intézésére és a pártalapító országos-

kongresszus legsürgősebb összehívására előkészítő bizottság alakult, melynek tagjai Donát 
Ferenc, Kádár János, Kopács Sándor, Losonci Géza, Lukács György, Nagy Imre és Szántó…  

A pár lapot ad ki, melynek Népszabadság a neve. 

Munkások! Parasztok! Értelmiségiek!  

Az új párt, az MSZMP részt vállal a függetlenség és a demokrácia megszilárdításáért vívott 
harcból, küzd népünk szocialista jövőjéért. Tisztán áll előttünk, hogy soha nem volt nagyobb 
szükség a demokratikus erők összefogására, mint most. Azzal fordulunk az újonnan alakuló 
demokratikus pártokhoz, elsősorban a másik munkáspárthoz, a Szociáldemokrata Párthoz, 
hogy minden erővel, a kormányzat megszilárdításával küzdjük le a fenyegető ellen- forrada-
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lom és a külső beavatkozás veszélyét. Népünk vérével bizonyította, hogy rendületlenül támo-

gatja a kormánynak a szovjet erők teljes, kivonására irányuló követelését. Nem akarunk to-

vább függőséget! Nem akarjuk, hogy hadszíntérré váljon az ország! Minden becsületes haza-

fihoz szólunk! Fogjunk össze a magyar függetlenség, a magyar szabadság diadaláért.‖114
 

 

„Megalakult a megyei Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottság  

Megalakult megyénkben a Forradalmi Munkás-Paraszt, ideiglenes Bizottság. A bizott-
ság elismeri cs tiszteletben tartja a forradalom haladó vívmányait. A követelésekkel lényegi-

leg egyetért, támogatja és harcol azok megvalósításáért.  

Programja alapjául a Kádár kormány programját tekinti.  

A Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottságban olyan emberek kaptak helyet, akik a gyászos rá-
kosista, gerőista korszakban nem kompromittálták magukat a politikai életben.  

Személy szerint a bizottság elnöke: Koval Pál, tagjai: Grósz Károly, Németh Imre, Hegyi Im-

re, Deme László.  

A legfontosabb feladat most a rend és nyugalom megszilárdítása. Gyárainkban, bányáinkban 
kezdődjék meg a munka, dolgozó parasztjaink végezzék el az időszerű mezőgazdasági munká-
kat, értelmiségünk fogjon hozzá alkotó tevékenységéhez. A munka megkezdése azért is szüksé-
ges, mert a rend és nyugalom helyreállítása után a szovjet csapatok kivonulnak hazánkból.  

A Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottság mélységesen elítéli a Rákosi–Gerő-féle korszak min-

denféle restaurációs kísérletét. Ezek az idők s e korszak módszerei soha többé nem térhetnek 
vissza hazánkba.  

Ugyanakkor minden erejével védi a szocializmus vívmányait, a földet és a gyárat, a nép alko-

tását.  

A leghatározottabban és legélesebben állást foglal a bizottság minden személyi bosszú ellen 
és biztosítja, hogy a forradalomban resztvett munkásokat, parasztokat, diákokat, értelmiségi-

eket bántódás nem érheti.  

A Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottság minden igaz magyart, minden becsületes honfitársat 
munkára és harcra szólít fel a független, demokratikus és szabad Magyarországért.‖115

 

 

„Szenet kér a megye bányászainktól 

BÁNYÁSZ DOLGOZÓK, BARÁTAINK, ELVTÁRSAK!  

Súlyos időket élünk s pillanatonkint válik nehezebbé az élet. A homlokon sokasodnak a 

ráncok, a kórházakban gond a kórtermek fűtése, s aggódunk. lesz e világítás vasútiszállítás! A 
készletek kimerültek, vagy kimerülőben vannak.  
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Szén, szén! Ez aggaszt, s kihez forduljunk, ha nem azokhoz, akik eloszlathatják az anyák, be-

tegek, rádióhallgatók gondját: a szénhiányt.  

Szénre van szükség! Segítsetek derék bányászok. E nélkül nem termelhetnek folyamatosan az 

üzemek sem.  

Bízunk megértésetekben, bányász szívetek melegében, áldozatos munkáskezetekben.  

Baráti köszöntéssel  

A Megyei Forradalmi Munkás- Paraszt Bizottság‖116
 

 

Aztán váratlanul a fordulat a politikában! Szovjet instrukciók és nyomás alatt alapvető váltás 
történik…, most már ellenforradalom, a forradalom… 

 

„FELHÍVÁS A MAGYAR NÉPHEZ !  

Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány! 

A hazánkban október 23-an megindult tömegmozgalom, amelynek nemes célja a Ráko-

si és társai által elkövetett pártós népellenes bűnök kijavítása a nemzeti függetlenség és szu-

verenitás védelme volt, a Nagy Imre kormány gyöngesége és a mozgalomba befurakodott el-

lenforradalmi elemek növekvő befolyása révén veszélybe hozta szocialista vívmányainkat, 
népi államunkat, munkás-paraszt hatalmunkat, hazánk létét.  

Ez indított bennünket, magyar hazafiakat arra, hogy megalakítsuk a magyar forradalmi mun-

kás-paraszt kormányt.  

A kormány összetétele:  

Kádár János: miniszterelnök,  

dr Münnich Ferenc: miniszterelnök helyettes, a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek 
minisztere,  

Marosán György: államminiszter,  

Horváth Imre: külügyminiszter,  

Kossa István: pénzügyminiszter,   

Apró Antal: iparügyi miniszter,  

Dögei Imre: földművelésügyi miniszter,  

Rónai Sándor: kereskedelemügyi miniszter… 

Magyar testvérek! Munkások! Parasztok! Katonák! Elvtársak!  

Nemzetünk nehéz napokat él át. Veszélyben van a munkások és parasztok hatalma, a 
szocializmus szent ügye. Veszélyben vannak az elmúlt 12 esztendő mindazon vívmányai, me-
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lyeket a magyar dolgozók és mindenekelőtt ti magyar munkások a magatok kezével, hősies és 
önfeláldozó munkával teremtettetek meg.  

Az ellenforradalmárok egyre arcátlanabbak. Kegyetlenül üldözik a demokrácia híveit, a nyi-

lasok és más vadállatok gyilkolják a becsületes hazafiakat, legjobb elvtársainkat. Tudjuk azt, 
hogy hazánkban még sok a megoldást kívánó kérdés, még sok nehézséggel kell küzdenünk! A 
dolgozók élete még távolról sem olyan, amilyennek kell lennie egy szocializmust építő ország-

ban. Az elmúlt 12 esztendőben elért haladással egyidőben Rákosi és Gerő klikkje sok súlyos 
hibát követett el és súlyosan megsértette a törvényességet. Mindez jogosan tette elégedetlenné 
a dolgozókat.  

A reakciósok saját önző céljaikat követik. Kezet emeltek a mi népi demokratikus rendszerünk-

re. Ez azt jelenti, hogy gyárakat és üzemeket vissza akarják adni a kapitalistáknak földet a 
nagybirtokosoknak Már el is indították Horthy zsandárait, börtönőreit, az egész átkozott és 
gyűlöletes elnyomó és kizsákmányoló rendszer képviselőit, hogy a nép nyakára üljenek… 

Magyarok! Testvérek! Hazafiak! Katonák! Polgárok!  

Véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának.  

Ütött a cselekvés órája! Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia 
vívmányait! Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban!.. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programja:  

1. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. 

2. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista 
vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útján. 

3. A testvérharc megszüntetése, a rend és a belső béke helyreállítása. A kormány nem tűri 
meg, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi idők eseménye-

iben resztvettek.  

4. Szoros baráti viszony megteremtése minden szocialista országgal, a teljes egyenjogúság, a 
kölcsönös be nem avatkozás elvei alapján. Ugyanez az elv szabályozza a kölcsönös előnyt 
biztosító gazdasági és kölcsönös segítség kapcsolatainkat.  

5. Békés együttműködés minden országgal, függetlenül azok társadalmi rendjétől és állam-

formájától.  

6. A dolgozók – különösen a munkásosztály – életszínvonalának gyors és jelentékeny emelése. 
Több lakást a dolgozóknak. Lehetővé kell tenni, hogy a gyárak és intézmények maguk építse-

nek lakást munkásaik és alkalmazottaik számára.  

7. Az ötéves terv módosítása a gazdasági vezetés módszerének megváltoztatása, figyelembe 

véve az ország gazdasági adottságait, hogy a lakosság életszínvonala minél gyorsabban 
emelkedjék.  

8. A bürokrácia megszüntetése és a demokrácia széles kifejlesztése a dolgozók érdekében,  

9. A legszélesebb demokrácia alapján kell megvalósítani a munkás-igazgatást a gyárakban, 
üzemekben és vállalatoknál.  
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10. A mezőgazdasági termelés fejlesztése, a kötelező beszolgáltatások megszüntetése, az 
egyéni dolgozó parasztok megsegítése. A kormány határozottan felszámol minden törvénysér-

tést, melyet a szövetkezeti mozgalom és a tagosítás területén elkövettek. 

11. Az eddigi igazgatási szervek és forradalmi tanácsok demokratikus választásának biztosí-
tása.  

12. Támogatja a kisipart; és kiskereskedelmet.  

13. A magyar nemzeti kultúra következetes fejlesztése, haladó hagyományaink szellemében.  

14. A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány népünk, munkásosztályunk és hazánk ér-

dekében azzal a kéréssel fordult a szovjet hadsereg parancsnokságához: segítsen népünknek a 
reakció sötét, erőinek szétverésében és abban, hogy helyreállíthassuk a rendet és a nyugalmat 
hazánkban.  

15. A magyar kormány a rend, a nyugalom helyreállítása után tárgyalásokat kezd a szovjet 
kormánnyal és a varsói szerződés más résztvevőivel a szovjet csapatok Magyarország terüle-

téről való kivonásáról.  

Munkások! Dolgozó parasztok? Értelmiségiek! Fiatalok! Katonák és tisztek!  

Csatlakozzatok a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányhoz! Támogassátok népünk 
igazságos harcát, védjetek meg népi demokratikus rendszerünket! Fegyverezzétek le az ellen-s 

forradalmi bandákat.  

SZERVEZETT MUNKÁSOK!  

Álljatok a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány mögé!  

Haladéktalanul vegyétek fel a munkát!  

Dolgozó parasztok! .  

Védjetek meg a földet, vállvetve harcoljatok munkást est- véreitekkel, közös ügyünkért, népi 
demokratikus rendszerünkért!  

Dolgozó és tanuló ifjúság!  

Ne hagyjátok megtéveszteni magatokat! Jövőtöket csak a népi demokrácia biztosíthatja, véd-

jétek meg!  

Magyar dolgozók!  

Jogos gazdasági, politikai és szociális törekvéseink megvalósításának előfeltétele a népi de-

mokratikus hatalom védelme, a rend helyreállítása, a munka újrafelvétele, a termelés megin-

dítása. Ezért harcol a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány és erre a harcra hívja fel 
a magyar haza minden önzetlen fiát és leányát.  

Dolgozók! Magyar testvérek!  

Miénk az igazság! Győzni fogunk!  
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A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY.‖117
 

 

„Minden bizodalmunk bányásztestvéreinkben van  

Felhívás magyar bányász testvéreinkhez  

Hozzátok fordulunk a magyar munkásosztály derékhadához, akik oly sokszor segítette-

tek az országon (kemény munkátokkal.  

Adjatok szenet az országnak!  

Adjatok nekünk is. hogy gyárunkban is megindulhasson az éltető, termelő munka.  

Mindnyájan tudjuk, hogy életünk felvirágoztatásának, de különösen jogos követeléseink telje-

sítésének egyetlen szilárd alapja most már nem lehet más, mint a munka.  

Hogyan szervezzük a Magyar Szocialista Munkáspártot?  

Ha nem adtok szenet, nemcsak ellenünk, hanem családunk, kórházaink, békés életünk kibon-

takozása ellen harcoltok.  

Minden bizodalmunk bennetek, bányász testvéreinkben van és tudjuk, hogy a legsürgősebb és 
legnagyobb segítséget fogjátok adni megbecsült, fáradságos munkátokkal.  

Munkás testvéri üdvözlettel  

a Könnyűgépgyár dolgozói‖118
 

 

„Munkához látnak, mert felelősséget éreznek a haza sorsáért 

Nem olyan régen hangzott el a felhívás a borsodi bányászokhoz. Ez a felhívás hazánk 
legsorsdöntőbb óráiban született. Minden borsodi bányász tudja, milyen viharok zúgtak el 

hazánk felett s azt is tudják, milyen nagyfontosságú most a munkájuk. Tél előtt állunk. Az első 
hó már leesett, de a fagyos szél nem sodor szürke és fekete füstgomolyagot a házak felett, mert 
hidegek a kályhák és tűzhelyek. A gyerekek télikabátban ülnek a hideg szobában. Reggeltől 
estig sem melegednek fel a játékot szorongató csöppnyi kezek.  

És a gyárak?  

A Borsodnádasdi Lemezgyárban tanácstalanul állnak az emberek. Annyi szenük sincs, hogy 
megkezdjék a rendszeres termelést. Nem jobb a helyzet a diósgyőri gyárakban sem.  

A borsodi bányáknak naponta 1150 vagon szenet kellene termelmiök. Ez fedezi az iskolák, 
gyárak, és (kapacitásához szükséges mennyiséget és a családi tűzhelyek ellátását is. A csök-

kentett termeléshez is 650 vagon szénre van szükség. November 6-án, kedden mindössze 200 
vagon szenet adtak a borsodi bányák.  

A távolmaradó bányászok nagyrésze vidéki. Szállításúik körül meglévő bizonytalanságot sür-

gősen rendezni kell. A perecesi, lyukói és a diósgyőri bányák csak egy műszakban, reggel 8-
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tól délután 4-ig dolgoznak. A bányák helyzete az előző napokhoz viszonyítva már jobb képet 
mutat. November 7-én délelőtt 690 bányász kezdett munkához a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt üzemeiben. És egyre többen varrnak azok, akik ezekben a nehéz időkben felelősséget 
éreznek a haza sorsáért, munkáihoz látnak. Külön köszönet jár a felsőnyárádi bányászoknak, 

akik egy-két órás megszakítással állandóan dolgoztak és köszöntjük az alberttelepi bányászo-

kat, akik már csaknem teljes létszámmal dolgoznak.‖119
 

 

„Sajószentpéteri képek 

Sajószentpéteren csend van. Az utcákon emberek sietnek ki-ki dolga után. Az üzletek 

előtt nincs sorbaállás. Az élet halad tovább, csupán a szívekben rejtőzik félelem, nyugtalanság 
a kósza rémhírek miatt. Egyet azonban valamennyien tudnak, az életnek nem szabad megállni, 

élni, dolgozni kell! Nos, nézzük meg közelebbről a község életét, az életért való harcot  

A bányákban dolgoznak  

A sajószentpéteri bányászok csökkentett üzemmel dolgoznak. Dolgoznak! Tudják, hogy 
a szénre, az élet kenyerére nagy szükség van. A munkástanács a műszaki vezetőkkel karöltve 
mindent megtesz annak érdekében, hogy mind több szén kerüljön ki a bányákból s így bizto-

sítva legyen ipari üzemeink. kórházak, középüzemek és a meleget váró családi otthonok részé-
re a szén. Ebben a hónapban 6 nap alatt mintegy 130 vagon szenet termeltek. Legnagyobb 
problémájuk most, hogy a vidéki dolgozók bejárását is megoldják, s a teljes háromharmados 
műszakot megszervezzék.  

A pékségben egyre több kenyeret sütnek  

A sajószentpéteri 1. számú sütőüzemben a munkástanács olyan intézkedéseket vezetett 
be, amely az üzem termelésének további növekedését tette lehetővé. Gordos György műszaki 
vezető, az üzem Gyuri bácsija éjt nappá téve azon fáradozik, hogy a lakosság, a bányászok 
kenyér szükségletét biztosítani tudják. Munkájuk nagy eredménnyel jár, naponta 10–15 mázsa 
kenyérrel sütnek többet. Minden elismerést megérdemelnek. Amennyiben a támogatást az 
üzem továbbra is megkapja a megyei Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottságtól, úgy a kenyér-

ellátásban nem lesz kiesés.  

A cukrász-üzemben is megnőtt a termelés  

A 7. számú másodosztályú cukrászda egy épületben van a cukrászüzemmel. Ezekben a 
napokban szintén megnövekedett termelésük. Csányi László üzemvezető és a munkástanács 
fáradságot nem ismerve mindent elkövetnek azért, hogy a lakosság részére mind több 
jóminőségű süteményt biztosítsanak. Fáradozásukat dicséri, hogy a cukrászda – ahogyan er-

ről bennünket Kovács József üzletvezető tájékoztatott – a napi 150 darab helyett mintegy 500 

darab süteményt ad el a vásárlóknak. Ugyancsak nagymennyiségű a fekete fogyasztása is.  

Cikkünket azzal kezdtük: Sajószentpéteren csend van. S azzal szeretnénk befejezni: 
csend van, a munka csendje. Az emberek sokat gondolkodnak, s megfontoltan cselekszenek. A 

határban dolgozó parasztjaink az új életet vetik el, bánya mélyén bányászaink az új élethez 
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adnak szenet, s a többi üzemek dolgozói is mind az új életért harcolnak, Mert élni. élni akar-

nak!‖120
 

 

„Kövessük a diósgyőriek példáját!\  

Így lesz több szenünk  

Soha több szó nem esett bányászaink munkájáról, az életet jelentő széniről, mint éppen 
napjainkban. A bányákba leszálló széntermelők száma 8-án meghaladta az ezret, de ez még 
mindig kevés. Kevés ahhoz, hogy gondjaink enyhüljenek, hogy szénben sehol se legyen hiány.  

A mai nehéz idők sokban hasonlítanak az 1945–46-os évekhez. Akik emlékeznek rá, tudják 
milyen nehéz körülmények között éltünk. Az ezer sebből vérző ország gyógyítása óriási erőfe-

szítéseket követelt Korgó gyomorral, fagyoskodva takarítottunk romokat, raktuk a síneket, 
építettük a hidakat. S mikor elsőként elhangzott „Szenet a hazának‖, száz meg száz izmos kar 
fogott, csákányt, hogy eleget tegyen a kérésnek. Emberek mentek a bányákba, olyanok, akik 
azelőtt soha sem jártak a föld alatt.  

A diósgyőri gyárakból indult el a kezdeményezés: segítsük a bányákat. Ifjak és öregek indul-

ták el, először csak a perecest és diósgyőri bányákba, majd a megye távolabb eső üzemeibe. 
Ezek az emberek nehéz körülmények között dolgoztak, a legkezdetlegesebb felszereléssel, nem 
voltak bányagépek, nem voltak szállítószalagok. de mert kellett a szén. képesek voltak tíz kör-

mükkel is kikaparni, mert a szén az életet jelentette, a jövőt, a holnapot, amelyben rendíthetet-

lenül hittek.  

S most újra elhangzott a kérés: szenet a hazának.  

A bányászszállító autóbuszok nem járnak rendszeresen, vagy ha járnak is, gyakran üresen 
érnek a bányához. Mi lesz, ha nem lesz szén? Erre a kérdésre valamennyien tudjuk a választ. 
De ne várjuk meg, hogy odáig jussunk. Elevenítsd fel a borsodiaknak ezt a tíz éve nagyszerű 

hagyományát. Diósgyőrben már számos ifjúmunkás elhatározta: bányába megy dolgozni, a 

kezével segíti elő a termelést, hogy az idei keménynek ígérkező télen ne legyenek széngondja-

ink.  

Nagyon szép és szívet melengető a diósgyőriek példája.  

Találjon követésre megyénkben minél több helyen, mert ha 1945-ben és 46-ban szükség volt a 

szénre, úgy most ezerszerte nagyobb szükség van rá. S ha akkor hittek a jobb és boldogabb 
holnapban ezerszer jobban kell hinniök, hogy dicső és nagyszerű forradalmunk után végre 
megvalósul mindannyiunk álma a békés jólét. De ehhez szén, szén és ismét szén kell.‖121

 

 

Ezekre az évekre vonatkozó statisztikák. A korábbi éveket is benne hagytuk, hogy lát-

ni lehessen a trendeket is! 

A termelés vagon/nap és évi összes tonna, bontásban. 

                                                 
120

 Észak-Magyarország, 1956. november (12. évfolyam, 258-282. szám)1956-11-08 / 263. szám 
121

 Észak-Magyarország, 1956. november (12. évfolyam, 258-282. szám)1956-11-09 / 264. szá 
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Év 1952 1953 1954 1955 1956 

Termelő napok 306 306 309 308 307 

 

A termelés fejlődése 
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A frontfejtések teljesítményére vonatkozó összefoglaló, vagon/nap és évi összes-tonna mér-

tékegységben. 
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Üzemenkénti frontfejtési termelés (tonna) 

 

 

 

 

A kamrafejtésekre vonatkozó adatok, vagon/nap és évi összes-tonna bontásban is. 
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A vágathajtási adatsorokból az innen termelt napi szénmennyiségek (vagon/nap) és az éves 
összes. 
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Termelés megoszlása az összes termelés %-ában. (Bükkaljai Bányaüzem) 
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Akna 
 1952 1953 1954 1955 1956 

 Össztermelés %-ában 

Sajószentpéter II. 
frontfejtés 21,5 44,7 27,5 33,8 70,8 

kamrafejtés 56,1 24,2 37,5 27,2 16,5 

elővájás 22,1 30,8 38,5 39,0 18,7 

Sajószentpéter III. 
frontfejtés - - - - - 

kamrafejtés 50,2 44,4 39,0 21,5 51,4 

elővájás 49,3 54,8 61,0 78,5 48,6 

Berente 

frontfejtés 30,7 22,6 28,7 23,0 16,0 

kamrafejtés 52,8 46,1 31,2 38,5 35,5 

elővájás 15,9 31,3 40,1 38,5 48,5 

Kondó 

frontfejtés 3,4 3,1 41,1 72,7 68,0 

kamrafejtés 61,9 62,4 37,0 14,9 11,5 

elővájás 34,7 34,4 21,9 12,4 20,2 

Kossuth 

frontfejtés - - - - - 

kamrafejtés - - - - - 

elővájás - - - 100,0 100,0 

Tervtáró 

frontfejtés 61,7 51,2 52,5 75,1 85,2 

kamrafejtés 16,1 24,7 25,8 9,8 3,0 

elővájás 21,9 24,1 21,7 15,1 11,8 

 

Gépi jövesztés Borsodi Szénbányászati Tröszt szintjén 

 

 

Vágathajtás tröszti szinten (méter) és a korszerű biztosítási módok 
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Produktív teljesítmények alakulása 

 

 

 

 
 

Fizikai létszám (fő) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956. október – december 

a Borsodi Szénbányák területén 
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„ Hol a zsarnokság van, 

ott zsarnokság van,…”1
 

 

Az előző fejezetekben nagyon sok mindent megtudhattunk már a borsodi és így a 
sajószentpéteri szénbányászatról is. 

Most következnek időrendben azok az események, amelyeknek egy külön fejezete az 1956-os 

történés sor.2 Erre egy önálló fejezet szánunk, mert annyi minden történt, és még több hoza-

déka is lett… Október 23-ával folytatjuk a történések sorát, amit végigolvasva majd a fejezet 

borsodi bányászat dolgait is pontosan értelmezni tudjuk. 

Az 1950-es évek elejétől a szénbányászatban ugyanis itt is rendkívül kedvezőtlen ten-

denciák jelentkeztek. Az irreális tervelőírások a természeti és humán erőforrások maximális 

kihasználásával sem voltak teljesíthetők. Rendszerré vált a bányák „lerabolása".3 1951-52-

ben a kedvező geológiai viszonyok között fekvő széntelepeket termelték ki, ezek viszont el-

fogytak, s a kedvezőtlenebb adottságok között folytatott termelés alacsonyabb eredménnyel 
járt. A termelés növelését a bányaüzemek munkaversennyel, a vasárnapi műszakok rendszere-

sítésével, a 16 órás műszakok szervezésével, „nagy termelési napok‖-kal és még számos más 

módon, kísérelték meg elérni.  

Az iparfejlesztés következtében a szénbányászatban dolgozók létszáma 1950-től 14 ezerről, 
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 legényszállásokon lakó bányászok rendkívül egészségte-

len és zsúfolt körülmények között éltek, ráadásul szakképzetlenségük miatt fizetésük is alatta 
maradt az elvárásaiknak.  

Nem segített lényegében a rabmunka sem ezeken a folyamatokon, bár el kell ismerni, hogy 
mindenki erőn felül teljesített. Ki meggyőződésből, ki pénzért, ki pedig kényszerből… 

 A rossz körülmények között nehéz fizikai 
munkát végző bányászok mindezek hatására 
érzékenyek voltak a társadalmi feszültségek-

re. 

Súlyos tévedés lenne azt hinni, hogy ezt a 
bányászati szakemberek, a megye politikai vezetése nem látta! Főleg Földvári Rudolf, MDP 

                                                 
1
 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

2
 A fejezet Kis József: A borsodi bányászság az 1956-os forradalom és szabadságharcban, című könyve alapján 

készült. 
3
 Ezt a bármi áron való termelésre értjük. Ez aztán alapjaiban bontotta meg helyenként, időnként a fejtés és vá-

gathajtás tervezett és szükséges arányát.  
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megyei első titkár, Miskolcra kerülése után történt számos esetben a protestálás a borsodi 

viszonyok miatt. Ezek rendre meghallgatásra sem találtak, sőt bizonyíthatóan „ingerült‖ visz-

szaszólások jöttek Budapestről, mind a párt, mind a minisztertanács és szakminisztériumok 

részéről… 

A forradalom első napjaiban megyénk bányászsága élénk figyelemmel kísérte a bu-

dapesti események alakulását. Kezdetben a pártszervek befolyása bizonyult erősebbnek. Az 
országos gyakorlatnak megfelelően a fővárosi harcok hírére a kommunisták szerte az ország-

ban tiltakozó leveleket fogalmaztak meg és küldtek el az illetékes „elvtársaknak". A táviratok 
elítélték az „ellenforradalmi erők" támadását és a kormányt, valamint a Központi Vezetőséget 
biztosították támogatásukról. Az efféle nyilatkozatok nem spontán készültek, felsőbb utasítás-

ra adták ki azokat. Kádár János ugyanis „felszólította a megyei pártbizottságokat, szervezzék 
meg, hogy az üzemek dolgozói, a különböző társadalmi szervezetek, neves személyiségek nyil-
vánosan ítéljék el „a budapesti ellenforradalmi puccskísérletet" és biztosítsák támogatásukról 
az új Politikai Bizottságot és a kormányt."  

Ezek nem voltak egyedi jelenségek, hiszen a szervezett tiltakozást kiterjesztették minden 
iparágra, a mezőgazdasági üzemekre, és még számtalan helyre! 

Több táviratot beolvastak a Kossuth Rádióba is, s ezek hallatán a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt vezetői is ilyen tartalmú távirat megfogalmazása mellett döntöttek. 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 perece-

siekét október 24-én este fél nyolckor a Kossuth Rádióban olvasták be. A bányászok közle-

ménye élesen elítélte „az ellenforradalmi erők galád" támadását. Levelükben méltatlankodá-
suknak 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. Ők a budapesti harcokban nem az „ellenforradalmi erők galád" támadását lát-

ták, hanem a nép, jogos követeléseiért folytatott harcot. Tudták ezt a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt vezetői is. Október 24-én a pesti hírek hatására a fegyelem meglazult. Félő volt, hogy a 
bányászok illegálisan fogják felhasználni a robbanóanyagot, ezért elővigyázatosságból Zsille 

Lajos, a Borsodi Szénbányászati Tröszt főmérnöke utasítást adott a területi főmérnököknek a 

bányáknál lévő robbanóanyag szigorú őrzésére.4  

                                                 
4
 A bányászatban is a robbanóanyagok kezelése mindig különleges eljárásokon, utasításokon alapult. Külön, jól 

őrzött és elkülönített raktárak a szabványoknak megfelelően. Szigorú elszámolás és elszámoltatás a felhasználás-
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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 
az egyetemi diákparlament. Bár október 24-én este mintegy százötven-kétszáz fős társaság 
még eredménytelenül próbált tömeges felvonulást szervezni, másnap már negyven ezer ember 
tolongott a borsodi megyeszékhely utcáin és elindult a megye küldöttsége elindult a kor-

mányhoz a követeléseikkel. Az események élén ekkor még „csak" a gyári munkásság és a 
diákság – kiváltképp az egyetemisták – álltak, a bányászság egyelőre csupán figyelemmel 
kísérte a történteket.  

 

„ 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-nemzeti 

egység megteremtéséhez, a szocialista demokratizmus kibontakozásához, a szocialista törvé-
nyesség 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 foglaltak 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 
                                                                                                                                                         
ban. Igaz, hogy a tömeges használat során – a robbantómester minden gond nélkül „elspórolhatott” néhány darab 
robbanóanyagot – és ezt el is tudta „tüntetni”. 
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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 követ-

kezménnyel 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.? 

      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 következő 
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 
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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 vallo-

másra? 

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? 

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 
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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 helyze-

tünk, 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 egyoldalúság 
okait elvtársaink jogos felháborodásában, a pártvezetés hibáiból fakadó, reájuk súlyos követ-

kezményekkel járó jelenségekben, sajtónk és rádiónk túlzásaiban nem elégséges tájékozottsá-
gában és abban látjuk, hogy számos elvtársunk fél szembenézni következetes önkritikával a 
párt és saját hibáival, emellett bizonyos pánik is tapasztalható, különösen a pártapparátus 
egyes láncszemeiben, egyes elvtársaink gondolkodásában és magatartásában. 

A tanácskozás végén nyugodt, megfontolt gondolkodást, megfontolt, de bátor, következetes és 
kezdeményező tevékenységet, a párttagság és a pártonkívüliek gyors tájékoztatását, a dolgo-

zók közötti fáradhatatlan politikai munkát napi gazdasági feladataink végrehajtásának meg-

szervezését javasoljuk a megjelent elvtársaknak és felhívjuk figyelmüket a vitában tapasztal-

ható túlzásokra. 

A tájékoztatón és a taggyűlésen résztvevő elvtársak kijelentették, hogy saját, egyéni tiszta lap-

jukért és kollektívájuk tiszta lapjáért még sok a tennivalójuk. Ehhez következetesen, kommu-

nista 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 intézkedéseket 
kell tenni a XX. kongresszus tanulságainak helyes hazai alkalmazása, a szocialista demokra-

tizmus erőteljes kibontakozása, a szocialista törvényesség megvalósítása, párt és állami köte-

lezettségek példás teljesítése és az életszínvonal következetes emelése érdekében. Csak ezután 
mondhatjuk majd, hogy tiszta lapot nyitottunk egyéni életünkben, kollektívánk életében. Ezek 
érdekében a megye kommunistái megtették az első lépéseket, ezután az eddiginél sokkal bát-

rabban és következetesebben fogják megtenni a további szükséges lépéseket. Mindannyian 
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 háttérbeszorítását, 
pártunk tekintélyének és becsületének megtépázását. Mindannyian állást foglaltak amellett, 
hogy mélységesen elhatárolják magukat a személyi kultusz korszakától és erejüket nem kímél-

ve dolgoznak, küzdenek azért, hogy soha többé vissza nem térhessen ez a korszak és annak 
mélységes tragédiákat okozó káros légköre. 
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Kérjük a K. V. Politikai Bizottságát, hogy lehetőleg gyorsan tájékoztasson bennünket arról, 
mi a véleménye kritikánkról és javaslatainkról. Helyesnek tartanánk, ha a Politikai Bizottság 
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‖5
                                                        

 

Október 25-én a reggel megjelent megyei lapban még a „teljes rendezettség‖ képe mutatko-

zik és elítélik a budapesti eseményeket is, sőt... Ebben nagy része van a Gerő beszédnek! 

 

„ Borsod munkásai helytálltak  

Súlyos órákat, napokat él át az ország, elsősorban fővárosunk népe. Aggódó figye-

lemmel kísérjük a Budapesten zajló eseményeket itt megyénkben is.  

A borsodi munkásosztály ezekben a nehéz órákban szilárdan helyátállt, higgadtságával. fe-

gyelmezettségével követendő példát mutatott. Különös megbecsüléssel kell szótanunk a diós-

győri, kazincbarcikai, ózdi és borsodnádasdi munkások magatartásáról. Fegyelmezettségüket. 
higgadtságukat megőrizve, becsülettel végezték munkájukat és nem egy üzemben messze ki-

magasló eredményeket értek el.  

A borsodi munkásoknak is vannak követeléseik, de ezeket a párt mulatta úton akarják elérni. 
Félreérthetetlenül meg kell mondanunk: a helyesen kifejezett jogos követeléseket teljesíteni 
kell.  

Jó utat választottak munkásaink, amikor bölcs józansággal, a szocialista demokratizmus pap-

ján állva adtak hangot olyan követeléselvnek, amelyeknek teljesítés szocialista demokráciánk, 
proletárdiktatúránk megerősítését és védelmét is szolgálják.  

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 össze rombolni a gyárakat, 
amelyek jövendő munka- és kenyérkereseti lehetőségeiket jelentik. Éberen, gondos gazda 
módjára vigyáznak üzemükre. Éppen az ő megbízásukból állnak a kebelükből szervezett őrsé-
gek a gyárak, a bányák védelmében.  

Követendő példa a borsodi munkások bölcs higgadtsága, fegyelmezettsége! Méltó a gazdag 
munkáshagyományokkal rendelkező Borsodhoz!  

                                                 
5
 Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)1956-10-23 / 250. szám  
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Őrizzék meg továbbra is fegyelmezettségüket, higgadtságukat, józan megfontolásukat, halad-

janak ezután is a szocialista demokrácia útján, szilárd magatartásukkal öregbítsék jó hírne-

vüket!‖6
 

 

„ Diósgyőri munkások távirata  

Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége  

Budapest  

Kedves elvtársak!  

Mi, a Lenin Kohászati Művek öntvénykikészítő műhelyének délutános dolgozói a leg-

mélyebben elítéljük országunk fővárosában történt provokációs cselekményeket, melyek dol-

gozó népünk hatalmának megdöntésére lettek szervezve.  

Meleg szeretettel köszöntjük az újjáválasztott Központi Vezetőséget és további lendületes 
munkával segítjük a Központi Vezetőség és a kormány munkálkodását.  

Diósgyőrvasgyár, 1956, okt. 24.  

A LENIN KOHÁSZÁT! MŰVEK  

öntvénykikészítő üzemének délutános dolgozói.‖7
 

 

Az október 25-i tömeges felvonuláshoz a „nagymiskolci bányászság‖ egyöntetűen nem csat-

lakozott, már csak azért sem, mert munkahelyeik a város periférikus pontjain voltak, így a 
városban lejátszódó eseményekről csak utólag értesültek. A felvonulás szervezői sem vették 
fel velük a kapcsolatot, a diósgyőri nagyüzemi munkásság és az egyetemi diákság „elfeled-

kezhetett" róluk. A Borsodi Szénbányászati Tröszt hivatali dolgozói viszont értesültek róla, sőt 
látták is a felvonulást az irodáik ablakaiból. Néhányan részt vettek a felvonuláson, de ők 
„szándékosan odaküldött megfigyelők" voltak, akiknek a feladata az volt, hogy „csitítsák" a 

tömeget. Így a tröszt dolgozói közül csupán a megbízható személyek vettek részt a tüntetésen, 
köztük Kotán István párttitkár és Takács Ist-

ván személyzeti főelőadó.  

 

1956 a miskolci főutcán8
  

 

Még aznap megalakult a városi sztrájkbizott-
ság, amely késő délután munkástanáccsá, 
majd megyei munkástanáccsá alakult át. A 
frissen felállított forradalmi szervezet ülő-

                                                 
6
 Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)1956-10-25 / 252. szám 

7
 Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)1956-10-25 / 252. szám 

8
 Reiman Zoltán: Az '56-os sortűz egy katona szemével - interjú Ondrasek Ivánnal. Fotó: Miskolc a múltban 

Facebook csoport 
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sztrájkot hirdetett meg, azonban meghatározták, hogy mely üzemek nem vehetnek részt a 

sztrájkban, s ezek közé tartoztak a szénbányák is. A munkástanács határozott arról is, hogy 
október 26-án minden üzemben és hivatalban alakítsanak munkástanácsot, s október 29-én 
azok küldöttei válasszák meg a végleges megyei munkástanácsot. A munkástanács táviratot 
intézett Nagy Imréhez, amelyben azonnali intézkedést kértek, hogy a szovjet csapatokat von-

ják ki a harcból, mert enélkül „a rend és a fegyelem tarthatatlan a városban." 

A munkástanács vezetői nem tévedtek. Az indulatok már másnap a felszínre törtek. Bár a bá-
nyászság kezdetben távol maradt a főbb megmozdulásoktól, a forradalmi erők hatalomátvé-
telében nekik jutott a fő szerep. 

Október 25-én ugyanis különböző útvonalakon csoportok indultak útnak, hogy részt vegyenek 
a fővárosi harcokban. A pártbizottság azonban időben értesült útjukról, így a fiatalokat kü-
lönböző helyeken feltartóztatták, néhányukat le is tartóztatták. A megyei munkástanács azon-

nal felvette a kapcsolatot a megyei rendőrfőosztály-

lyal a fiatalok mielőbbi szabadon engedése érdeké-
ben, azonban reggel még többen őrizetben voltak. 
Lefogásuk híre hamar elterjedt a városban, így ha-

talmas tömeg követelte szabadlábra helyezésüket 
előbb a városi, majd a megyei rendőrkapitányság 
épülete előtt. A rendőrség még a tüntetők érkezése 
előtt kiengedte a fiatalokat.  

 

A miskolci utcák9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyetemi nagygyűlés10
 

 

 

 

                                                 
9
 Fotó: minap.hu 

10
 Forrás: http://www.minap.hu/news.php?extend.74862.2 

http://www.minap.hu/news.php?extend.74862.2
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A Petőfi tér, 1956. október 25.11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súlyos hibát követtek el viszont azzal, hogy nem a főbejáraton, hanem a hátsó kapun keresz-

tül engedték ki őket, így a kiszabadításukat követelő sokasággal nem találkoztak. A rendőrség 
hiába engedett több küldöttséget az épületbe, hogy bizonyítsa, nincsenek bent letartóztatottak, 
a tömeg már nem hitt nekik. Az emberek nekitódultak a bejáratnak. A kapuőr riasztósorozatot 
lőtt a levegőbe, amit az emeleten lévő társai tévesen tűzparancsnak értelmeztek, így sortüzet 
nyitottak, amely tizenhat halálos áldozattal járt. A tömeg később újra az épület elé gyűlt, és 
követelte a felelősök kiadatását. Kucsera László,13

 a megyei főosztály vezetője ezt azonban 
megtagadta.  

A sortűz híre hamar elterjedt a városban, többen a bányászságot is mozgósítani akarták. Egy 
8-10 fős diákcsoport a sajószentpéteri bányászokat akarta értesíteni és csatlakoztatni, azonban 

a Stromfeld laktanya ezrede a laktanya előtti útszakasz ellenőrzésekor feltartóztatta őket. A 

diákokat a laktanyába kísérték, ám Zombori Sándor14
 alezredes utasítására később szabadon 

engedték őket.  

11 óra tájban értesítették a mártabányaiakat is. A bányászok kisvonattal bejöttek Miskolcra, 
majd a Szent Anna-i megállótól szervezett sorokban gyalogosan folytatták útjukat. Mire meg-

érkeztek a belvárosba, a Zenepalotánál már folyt az akasztás.  

Bár az ormosbányaiakat senki sem értesítette, ők maguktól is Miskolcra jöttek. Ormosbányán 
ugyanis a kora reggeli órákban a III. akna előtt gyűlést tartottak. Stolcz Imre üzemvezető-

helyettes felolvasta a bányászok pontokba szedett követeléseit. Ezután a bányászok a Népkert-

                                                 
11

  Képekben az 1956-os forradalom miskolci eseményei - Miskolc régen és ma 
12

 BAZ megyei Levéltár 
13

 Kucsera László ÁVH alezredes, lakatossegéd. Az alapvető fémipari szakmunkásképzésen kívül csak MDP 
pártiskolái voltak. A jelzett időpontban államvédelmi alezredes, a BM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főosz-

tály, főosztályvezetője (1956.09.21–1956.10.26.) Az események alatt bajtársait cserbenhagyta és a miskolci 
szolgálati helyéről elmenekült! 1958.02.13-tól rendőr ezredes, majd 1967.11.04-től rendőr vezérőrnagy. 
14

 Zombori Sándor honvéd alezredes, – munkáskáder – akkor Miskolc helyőrségparancsnoka. Az események 
után letartóztatták, elítélték, lefokozták, mivel tagja volt – az akkor kihirdetett törvények alapján – a Borsod 

megyei Munkástanács Katonai Bizottságának. 
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be vonultak. Követelésükre nyílt jelöléssel ideiglenes munkástanácsot választottak, amelynek 
elnöke Burkus Sándor lakatos, elnökhelyettese Adorján Gusztáv bányatechnikus lett. A meg-

választásuk után Burkus és Adorján beszédet mondtak. A tömeg nem akarta felvenni a mun-

kát, ezért Adorján arra kérte őket, hogy legalább annyi szenet termeljenek, ami a kórházak-

nak, iskoláknak, erőműveknek elegendő és kérte, hogy ne hagyják el vizesedni a bányát. Töb-

ben követelték, hogy pontjaik előterjesztése céljából vonuljanak Miskolcra. Közben megérke-

zett Rozgonyi Ernő, a megyei munkástanács elnöke, aki Loy Árpáddal az üzem bányászigaz-

gatójával együtt próbálta csillapítani a felbolydult bányászokat. Sikerült elérniük, hogy foly-

tassák a munkát és Miskolcra csak egy küldöttség menjen a követelések előterjesztése végett.  

Elterjedt közben 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 autó-
buszokkal Miskolcra indultak. A vonathoz közben már csatlakoztak a rudabányai bányászok 

is, majd együtt folytatták útjukat. A miskolci Gömöri pályaudvaron szálltak le, sorokba ren-

deződve vonultak a belváros felé. Útközben értesültek a sortűzről, így a Zsolcai kapuban lévő 
megyei ÁVH főosztály felé vették útjukat.  

Mikorra a bányászok megérkeztek, már megtörtént az első lincselés. Miklós Zoltán gyári 
munkás – nemzetőr és Gáti Gyula őrnagy próbált civil ruhában kiszökni az épületből, céljuk 
az volt, hogy kijussanak a vasgyárba és kérjék a nagyüzemek segítségét. Az utcán azonban 
felismerték az őrnagyot, s mindkettőjüket ütlegelni kezdték. Miklós Zoltánt az egyik munka-

társa felismerte, így neki sikerült megmenekülnie.  

Az őrség észlelve a történteket a kihirdetett tűzszünet ellenére – ismét riasztó lövéseket adott 
le a szemben lévő házak tetőire. A tömeg ismét meghátrált. Gáti őrnagy15

 ekkor a 

Malinovszkij utca 2. sz. alatti ház egyik pincéjébe menekült. Egy csoport azonban utánaeredt, 

kiráncigálták az őrnagyot és súlyosan bántalmazták. Később – a már valószínűleg élettelen 
testet – egy teherautó után kötötték, végighúzták a fő utcán, majd felakasztották a Zenepalota 

előtti szovjet emlékműre.  

Miközben a rendőrség körül mind nagyobb tömeg gyűlt össze, zárt sorokba rendeződve meg-

érkezett az ormosi és a rudabányai bányászság. Az így megerősödött tömeg mind nagyobb 
nyomást gyakorolt a kapukra, a közelállók fejszékkel és feszítővasakkal döngették az elrete-

szelt kapukat. 11 óra körül az ostrom eredménnyel járt, mindkét kaput betörték.  

A rendőrök és az államvédelmisek menekültek, civil, illetve munkásruhában próbálták el-

hagyni az épületet. Sokuknak sikerült, de többeket a tömeg meglincselt. A pogrom során to-

vábbi két rendőr- és három ÁVH-tiszt, valamint egy civil személy vesztette életét, aki hango-

san elítélte az először meglincselt Gáti Gyula felakasztását.16
 

                                                 
15

 Más helyeken alezredes. 
16

 A pogrom egyetlen civil áldozata Freimann Lajos budapesti „gombügynök” volt. Társaival együtt gépkocsin 
érkezett az előző napon Miskolcra, állítólag Debrecenből. Boncolása előtt a zsebében egy 5885. számú, ÁVH 
pecsétnyomót találtak és jelentős mennyiségű pénzt. Máig megy a vita arról, hogy ki (kik) is voltak ők valójá-
ban… Szakolczai Attila bizonyítottnak véli, hogy a meglincselt Freimann ÁVH-s volt és feladattal érkezett (ér-

keztek) Miskolcra. 
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A bányászok átkutatták az épületet, keresték a letartóztatott egyetemistákat, de egyet sem ta-

láltak. Miután rájöttek tévedésükre, megpróbálták menteni, amit lehet. Megtalálták az egyen-

ruhában lévő Vörös Balogh István rendőr alezredest és Németh János rendőrhadnagyot. Bá-
nyász vattaruhába öltöztették őket, azonban utcán egy ismeretlen – aki látta őket átöltözni – 

szétkürtölte, hogy ők átöltözött ávósok. A tömeg ellenük fordult és rájuk támadt. A bányászok 
azonban sikeresen megvédték a tiszteket, és egy gépkocsival elvitték őket. Közben a rendőr-

ség kapujában tartózkodó Antal Gyula rendőr törzsőrmestert is sikerült kimenteni a tömeg 
kezéből, és az autóra feljuttatni. Az autóra azonban felkapaszkodtak olyanok is, akik követel-

ték, hogy adják át a tömegnek Vörös Baloghékat. A bányászok végül azzal hárították el a kö-
vetelést, hogy a megyei börtönbe kell vinni őket, és majd később ítélkeznek felettük. így is 
történt, Vörös Baloghot és Némethet átadták a börtönparancsnoknak, akit egy bányász arra 
kért, hogy addig tartsa ott őket, amíg le nem csillapodik a hangulat, majd engedje el őket. A 
börtönparancsnok azonban Vörös Baloghékat – mint foglyokat – cellába záratta, és este sem 
engedte szabadon. Antal Gyulát súlyos sérülései miatt először a kórházba vitték bekötözni, 
majd utána a megyei börtönbe, ahol külön cellába helyezték el.  

Kísérletük a rendőrtisztek életének a megmentésére mégsem járt teljes sikerrel. Másnap a tö-
meg követelésére a tiszteket a megyei munkástanács a börtönből a megyei tanácsházára kísér-

tette át. A tömeg statáriális bírósági tárgyalást követelt, majd azt, hogy ők maguk ítélkezhes-

senek felettük. Az egyre türelmetlenebb sokaság végül a nemzetőrök kapuőrségét félrelökve 
behatolt az épületbe és a tisztek ellen fordult. Vörös Balogh Istvánt és Németh Jánost sikerült 
kiszabadítani a kezük közül és kimenekíteni. Némethre bányászruhát adtak, hogy ne ismerjék 
fel.  

Antal Gyulán azonban nem tudtak segíteni. A rendőrt kituszkolták az erkélyre, majd ledobták 
az utca kövezetére. Ott megrohanták és agyonütötték, majd a szovjet emlékműhöz vonszolták, 
és az előző napi áldozatok helyére felakasztották.  

Ezzel Miskolcon lezárult a forradalom véres szakasza. A kommunista pártállam helyi képvi-

selői kezéből kicsúszott a hatalom, s a forradalom szervezetei vették át az irányítást.  

Október 26-án és az azt követő napokban sorra alakultak meg a területi és üzemi munkásta-

nácsok.  

Nézzük ezek után a szénbányászatban zajló eseményeket, részletesebben! 

A Borsodi Szénbányászati Trösztben október 26-án délelőtt felsőbb utasítás alapján Kotán 
István párttitkár és Kamel szakszervezeti titkár, gyűlésre hívta a hivatalházi dolgozókat. A 

mintegy 170 dolgozó nyilvános jelölés, illetve szavazás útján 11 tagú hivatali munkástanácsot 
választott. A tagok közül heten tagjai volt az MDP-nek, megválasztották a párttitkárt is. (Ké-
sőbb újjáválasztották a testületet, akkor már 8 párttag – köztük 3 pártvezetőségi-tag – került 
be.) A választás után érkezett a hír a sortűzről, ezért a gyűlést megszakították. Két személyt 
megbíztak azzal, hogy személyesen ellenőrizzék a hír hitelességét. Ők mintegy negyed óra 
után tértek vissza és közölték, a hír igaz, a nép forrong. Ekkor úgy döntöttek, hogy hazamen-

nek, így csak másnap választották meg a vezetőséget. Elnöknek előbb Zsille Lajos főmérnö-
köt, majd Kárpáti Lóránd mérnököt kívánták megválasztani, azonban előbbi elfoglaltságára, 
utóbbi betegségére hivatkozva nem vállalta a tisztséget. A munkástanács elnökévé így Gyön-
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gyösi Béla mérnököt, helyetteseivé pedig Kárpáti Lóránd főmérnököt és dr. Újhelyi Károly 
jogügyi főelőadót tették meg.  

Gyöngyösi Béla17
 a gépészeti osztály vezetője és a pártvezetőség tagja is volt. Megválasztásá-

hoz a pártvezetés is ragaszkodott, mert személyét látták biztosítéknak arra, hogy „a párt, ve-

zető és irányító szerepe biztosítva lesz". Kezdetben „igyekezett is ennek a feladatának megfe-

lelni, de a későbbiek folyamán egyre jobban engedte magát befolyásoltatni." – állapította meg 

1957-es bírósági ítélete.  

Első ülésükön – mivel több dolgozóval szemben bizalmatlanság merült fel – ügyük kivizsgá-
lására háromtagú bizottságot állítottak fel Béres Antal18

 mérnök vezetésével, Lakos András 

főelőadó és Bérces Sándorné beruházási könyvelő tagságával. 

A bizottság hét személyt vizsgált felül, akik kizárólag politikai vonalon dolgoztak, sőt többsé-
gük korábban az államvédelemnél dolgozott. A vizsgálat során azonban egyikükre vonatko-

zóan sem találtak olyan indokot, ami szükségessé tette volna elbocsátásukat. Csak azokat he-

lyezték más beosztásba, akiknek a munkaköre megszűnt. A személyzeti osztály megszűnése 
miatt felmentették beosztásából annak vezetőjét, két főelőadóját és gépírónőjét, továbbá a 
szakoktatási főelőadót, a panasziroda vezetőjét és előadóját, a bizalmas ügykezelőt. A levál-

tott személyeket alacsonyabb, vagy más munkakörbe, esetleg fizikai munkára helyezték, va-

lamint a berentei szénosztályozó két dolgozóját létszámfelettiként elbocsátották. Az alacso-

nyabb munkakörbe helyezettek közül többen önként a fizikai munkát választották. A leváltá-
sok elsősorban a kommunistákat érintették. Az intézkedésekről a dolgozók előtt Gyöngyösi 
Béla, a hivatali munkástanács elnöke november 2-án gyűlésen számolt be. Az ülésen megvi-

tatták a személyzeti anyagok kérdését. Egyesek azok kiosztása mellett érveltek, azonban a 
többség a munkástanács álláspontját elfogadva (félve az esetleges nézeteltérésektől) az elége-

téséről határozott. A gyűlés után a tröszt alagsori fűtőkazánjában el is égették azokat.  

Október 26-án alakult meg az Ózdi Szénbányászati Tröszt munkástanácsa is. Tagjai közé sike-

rült több aktív párttagot is beválasztani, de október 30-án újraválasztották a testületet, s ekkor 
már csak négy párttag került be. A munkástanács elnöke ekkor a pártonkívüli Kiszely Gyula 

mérnök lett. A tröszt munkástanácsának tevékenysége messze elmarad jelentőségében a bor-

sodi mögött. Ez abból adódik, hogy az ózdi térségben a vezető szerepet az Ózdi Kohászati 
Üzemek (OKÜ) nagyüzemi munkástanácsa vitte.  

Később az ózdi tröszt munkástanácsának vezetői közül senki ellen sem indult bírósági, vagy 
pártfegyelmi eljárás. Egy 1957-es jelentés szerint a munkástanács első ténykedése volt a 
kommunisták elbocsátása, illetve alacsonyabb munkakörbe helyezése, azonban bizonyos, 
hogy még a tröszt igazgatóját, Lőcsei Lajost sem távolították el, bár ő felajánlotta lemondását. 
A tröszthöz tartozó üzemek egy része viszont valóban leváltotta üzemigazgatóját.  

                                                 
17

 Béla bátyánk aztán a bírósági ítélet és a retorziók után, szerencsére a Borsodi Szénbányáknál dolgozhatott. A 
Műszaki Tervezési osztály főmérnökeként ment nyugdíjba. 
18

 Béres Tóni bátyám ügye bonyolultabb volt. Az én időmben már az Anyaggazdálkodási Osztályt vezette, onnan 
is ment nyugdíjba. Viszont jóval korábban – hivatásos repülőtiszt volt – az előző rendszerben. A kutatásaim 
szerint – a kevés magyar, éjszakai-vadász pilóták közé tartozott – igazolt légi győzelemmel. Így neki mindez 
eddig is nehezebb volt, és ez után is óvatosnak kellett lennie! 
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Lőcseit – a város más vezetőihez hasonlóan – november 3-án reggel nemzetőrök állították elő 
és helyezték rendőrségi fogdába, de még aznap este hazaengedték.  

Néhány bányaüzemről helyzetkép. 

Október 25-én a rádió (valószínűleg a Borsodi Rádió) a munkástanácsok megválasztá-
sát szorgalmazta, ezért a Berentei Központi Szénosztályozó szervező titkára, Szabó Lajos mű-
vezető telefonon kérte ki a megyei pártbizottság véleményét. A megyei pártbizottság a válasz-

tást nem kifogásolta, csupán azt kérték, nagyon vigyázzanak, kiket választanak meg. Nem 
sokkal a beszélgetés után a szénosztályozónál Dojcsák János, a megyei pártbizottság munka-

társa jelent meg, aki kifogásolta a munkástanács választását, ezért Szabóék elálltak tervüktől. 
Másnap mégis megalakult a munkástanács. Október 26-án délelőtt 9 órakor a Berentei Szén-

osztályozónál Dornbach Gyula diákparlamenti tag jelent meg. Kezdeményezésére Takács 
Ferenc üb. elnök, gyűlést hívott össze, amelyen 100 dolgozó vett részt. A gyűlésen 7 tagú 
ideiglenes munkástanácsot választottak. A gyűlés közben érkezett meg a miskolci sortűz híre. 

A nyugtalanság lecsillapítására Dornbach Gyula autóval a miskolci egyetemre sietett, ahol a 

diákparlament elnökével, Fekete Simonnal folytatott megbeszélést, majd visszatért a szénosz-

tályozóhoz, ahol lebeszélte a munkásokat arról, hogy tömegesen bemenjenek a már felfordult 
városba. A munkástanács kibővítésére a délutáni és az esti műszakon is választást tartottak.  

Október 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 
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 képe-

ző 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 dolgozóknak. Október 30-án a Berentei Szénosztályozó dolgozója, Pásztor Emil 
beadványt készített a munkástanácshoz, amelyben kb. 20 párttag és pártonkívüli eltávolítását 
követelte. A munkástanács elnöke, Szabó Lajos röpgyűlésen kérte ki a dolgozók véleményét. 
Az érintett személyek sorsáról szavazás döntött, amely során a munkások leszavazták a DISZ, 

a párt és az üb. vezetőit, akik ennek hatására elhagyták a vállalatot.  

Október 26-án a Berentei bányaüzemnél is választást tartottak Hajdók József javaslatá-
ra. A 19 tagú munkástanács elnöke Boczki József aknász lett. Október 30-ig még kétszer ke-

rült 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.  
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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 25én, 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.  

Somsály bányatelepen október 28-án 12 tagú ideiglenes munkástanácsot alakítottak. A 
testület elnökévé Siatinszki Jánost választották. Később újraválasztották a testületet, ekkor 
elnöke Varga Jenő főkönyvelő lett." November 2-án a munkástanács határozatot hozott Oro-

szi János üzemvezető, a személyzeti vezető, a párttitkár, az üb. elnök, a termelési felelős, az 
anyagraktár vezető, a munkaügyi vezető és az egyik szállítási felvigyázó leváltásáról. Oroszi 

december közepéig fizikai munkakörben dolgozott, majd kérte a Tröszt vezetőségét ügyének 
felülvizsgálatára.  

Farkaslyukon október 26-án alakult meg a bánya 8 tagú munkástanácsa, elnökéül M. 

Tóth János aknászt választották. Ő még az ülésekre sem járt el, ezért leváltották és helyére 
Rácz József vájárt választották. A fegyveres őrség parancsnoka előbb Fehér József bányász, 
majd Szőllősi Béla villanyszerelő volt. Október 27-én mintegy 20 főből álló csoport ledöntötte 
a szovjet emlékművet, majd mozdony után kötöttek és azzal húzatták el.  

Királdon október 26-án a bányászok sztrájkoltak. Erről értesülve az ózdi munkásta-

nácstól Pollák Dénes jelent meg a bányaüzemben. Pollák kérte, hogy folytassák továbbra is a 
munkát, mert „ha nem dolgoznak, nem lesz villany és meleg még a gyermekeknek sem". Hatá-
sára a bányászok ismét felvették a munkát. Október 27-én alakult meg a királdi bányaüzem 
munkástanácsa, amely több kommunista vezetőt is leváltott. A munkástanács elnöke 
Barnóczki (vagy Barnóczy) Gyula vájár, elnökhelyettese Stumpf Károly 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 Cziczlavicz) Lajos és Molnár Béla vájár lettek. A dolgozók köve-

telésére két párttitkárt fizikai munkára helyeztek, de az igazgatót nem váltották le. Veres Béla 

munkástanácselnök a dolgozók között kiosztotta a káderanyagokat. A munkástanács elnöké-
ben azonban nem bíztak meg. November 4-én a szovjetek bevonulásának hírére a bányászok 
Veres Béla ellen fordultak és azzal vádolták, hogy ő hívta be a szovjeteket.  

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 szállóban lévő dolgozókat, hogy velük együtt 
Miskolcra bejöjjenek, de nem jártak sikerrel.  Berente Miklós november l-jén lemondott, az új 
elnök Szilasi László bányász lett. A munkástanács beszedette az Alberttelepen található va-

dászfegyvereket, majd az üzem területén 6-8 fős nemzetőrséget szerveztek, amelynek pa-

rancsnoka egy Dányi nevű dolgozó lett. A munkástanács határozatot hozott a káderlapok 
megsemmisítéséről, az iratokat Szilasi László égette el. Az üzemi munkástanács, mivel a Bor-
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sodi Szénbányászati Tröszt megszüntette az igazgatói munkakört, Seres Imre igazgatót más 
beosztásba helyezte. Az üzemi munkástanács ezen kívül több kommunistát (párttitkár, sze-

mélyzeti 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 műszakváltásnál Perecz József, a szakszervezet elnöke és Fazekas György párttitkár 
összehívták a reggeli és a délutáni műszakos dolgozókat, hogy megválasszák az üzem mun-

kástanácsát. A megválasztott tagok ezután visszavonultak és elnöküknek Nagy Lajos aknászt, 
az MDP tagját, elnökhelyettesnek Omaszta István aknászt választották. Később, az esti mű-
szakosok kérésére ismertették a munkástanács névsorát. A dolgozók kifogásolták, hogy tag 
lett Fazekas György párttitkár és Németh István DISZ titkár. Másnap a dolgozók követelésére 
leváltották 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 
szerzett fegyvert. Az őrség parancsnoka Tátrai Károly, majd Bubrovszki István volt.  

Október 26-án alakult meg a Borsodnádasdi bányaüzem munkástanácsa. A bánya 11 
tagú munkástanácsának elnöke Punka József vájár lett, elnökhelyettese Magyar János vájár, 
titkára Papp Ferenc aknász lett. A munkástanács leváltotta a párt- és gazdasági vezetőket.  

Kurityánban október 27-én a kora reggeli órákban a bányaüzem mintegy 200 dolgozó-
ja gyülekezett. A bányászok ugyanis nem akartak lemenni a bányába, amíg gyűlést nem tar-

tanak és a vezetőség tájékoztatást nem tart a budapesti és az országos eseményekről. A bányá-
szoknak ifj. Sipos Lajos fúrómester mondott beszédet.  Sipos a miskolci eseményekről beszélt. 
Közölte, hogy már mindenütt leváltották a régi vezetőséget és megalakították a munkástaná-
csot. Követelte az üzem vezetőinek leváltását és felelősségre vonását. Közben észrevették, 
hogy lovas kocsin a „felolvasó" elé érkezett a bányaüzem igazgatója, Borovics Ferenc.  Sipos, 

kezében másfél-kétméteres fúróstangával támadta meg az igazgatót. A stangával homlokon 
akarta ütni, de Borovics a kezével kivédte az ütést. Az igazgató elesett, majd hirtelen felugrott 
és futásnak eredt.  Sipos utánaszaladt, 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 egészség-

ügyi ellátásban részesítették, mivel az ütés miatt egy ujjperce eltört. Az igazgató ezután Mis-

kolcon, majd Mezőcsáton bujkált rokonainál. A bányaüzemnél később megválasztották a 
munkástanácsot, amelynek elnökét nem ismerjük, elnökhelyettese Sipos Lajos lett.  

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 
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kommunistaellenes" célra nem adja ki. A bányászok nemcsak üzemükben, hanem lakhely-

ükön is elindították a forradalmi eseményeket. A bányászok többnyire október 26-án autó-
buszokkal és tehergépkocsikkal járták végig a községeket, leverték a kommunista szimbólu-

mokat, nem egy alkalommal fegyverhez is megpróbáltak hozzájutni. Fellépésük helyi esemé-
nyek láncolatát indította el, amely eredményeként forradalmi szervezetek alakultak. Felsőke-

lecsényben például október 28-án a kurityáni bányaüzemnél dolgozó lakosok követelésére 
választottak munkástanácsot.  

A munkástanácsokban sokszor vezető szerepet is töltöttek be a bányászok. Az ózdi 
munkástanács elnöke a somsályi bányában dolgozó Antalköz József19

 lett. Bálint József, a 
Borsodi Szénbányászati Tröszt versenyelőadója október 27-én a bányászság küldötteként lett 
a mezőkövesdi járási munkástanács tagja, illetve titkára, majd október 30-án elnöke. A Szik-

szói Járási Munkás-Paraszt Tanács elnökhelyettesévé Kormos János bányászt (monaji lakos) 
választották.  

Az upponyi munkástanács elnöke Kovács Ödön fúrómester, a dövényié Szarka Miklós bá-
nyász, a szendrőié dr. Hatvani Viktor gépkezelő (Ormosbánya), a szinié Simon János vájár 
(Ormosbánya), a sátaié Kovács F. Gyula, a kenézlőié Sváner Ferenc csillés (Rudolftelep), a 
ragályié pedig Hárskúti Imre bányamunkás volt. Sajópálfalán a községi munkástanács elnök-

helyettese Kutor Károly bányász, Szalonnán Szabó Géza fúrómester lett.  

A községi nemzetőrség parancsnoka lett Sajószentpéteren – bár mindössze egy napig – 

Verrasztó Imre, Tokajban Szvirida János, Sajónémeti-Center községben pedig Fábián Bernát 
bányamunkás. Szurdoki Ferenc, a putnoki bányaüzem építésvezetője október 27-én a községi 
munkástanács elnökhelyettese lett. 1956. november 11-én a felsőnyárádi forradalmi munkás-

paraszt bizottság elnökhelyettese ifj. Pozsgai Béla lett.  

Kiemelendő az edelényi községi és járási munkástanács, amelyekben egyaránt bá-
nyászdominancia figyelhető meg. Edelényben a forradalmi eseményeket a III. akna bányászai 

indították el, október 26-án este 6 óra körül lámpákkal, Himnuszt énekelve és jelszavakat kia-

bálva vonultak a községi 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 lé-
pett, aki felolvasta a miskolci DIMÁVAG Gépgyár 21 pontos követelését, elszavalta a Nemzeti 

Dalt, majd beszédet mondott, amelyben arra szólította fel a hallgatóságot, hogy amíg a szovjet 

csapatok Magyarországon tartózkodnak, ne dolgozzanak. Míg Tóth az ablakból szónokolt, az 
épületben tartózkodó társai zászlókat, képeket dobáltak az utcára, ahol meggyújtották és szét-

taposták azokat. Ezután megállítottak két teherautót, amelyekkel az I. aknához mentek, ott 

leállították 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 elsza-

                                                 
19

 Antalköz József 1945-től a Magyar Kommunista Párt ózdi titkára volt. 1949. február 16-án kizárták a pártból, 
mint „titóista-rajkista nacionalista elhajlót”, október 5-én pedig - a Rajk-perrel kapcsolatban - internálták. 1953. 
szeptember 29-én szabadult. Régi munkahelyére nem vették vissza, ezért 1954-56. között a somsályi bányánál 
dolgozott. A forradalom idején Antalköz József útja megválasztását követően elvált a szénbányászati tröszttől, 
visszatérve korábbi munkahelyére, az Ózdi Kohászati Üzemek nagyüzemi munkástanácsán belül töltött be meg-

határozó szerepet. Antalköz Józsefet tevékenysége miatt 1957. július 12-én letartóztatták, két hónapig fogságban 
tartották, szeptember 3-án este szabadult. 
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valta a Nemzeti Dalt, és ismertette a DIMÁVAG pontjait. A gyűlésen spontán nyilvános sza-

vazással községi munkástanácsot választottak. A munkástanács ezután a községi tanács épüle-

tében alakuló ülést tartott, amelyen megválasztotta vezetőit. A testület elnökhelyettese és tit-
kára bányász lett, Mokkó János és Boskó Károly bányaleltáros személyében. Boskó Károly a 

megyei és a községi munkástanács közötti kapcsolat fenntartására létrehozott ún. politikai 
bizottság elnöke is lett, de bekerült a testületbe Kiss Bertalan felvigyázó is. A munkástanács 
határozatban rögzítette, hogy nem támogatja a sztrájkot, mivel „az edelényi bányában a ter-

melt szén nem segítheti elő a szovjetek kiszolgálását, hanem a családok szükségletét, a megye 
világítását és a bányák fenntartását van hivatva szolgálni." Az edelényi munkástanács jócs-

kán radikálisabb volt a borsodi forradalmi szervezetektől. Már első ülésén kinyilvánították, 
hogy fenntartással viseltetnek mind a kormánnyal (Nagy Imre kormány), mind a Központi 
Vezetőséggel szemben és tiltakoztak az ellen, hogy a Központi Vezetőség a szabadságharcoso-

kat 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 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 fo-

gadó Papp Miklós, a megyei munkástanács elnökhelyettese azonban határozottan visszautasí-
totta követelésüket. Később már az Edelényiek sem forszírozták ellenkormány felállítását…  

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 említett 
Boskó Károlyt tették meg. 

A munkástanácsok megalakulása és hatalomátvétele azonban kevés volt a konszolidá-
cióhoz. Az egyes üzemekben a termelés megakadt, vagy erősen visszaesett. Bár a Kossuth 

Rádió közleménye alapján a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói október 24-én mindhá-
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 események hatására megállt a termelés, de nem szervezett sztrájk mi-

att, a bányászok egyszerűen hazamentek. Ez rendkívül nagy visszaesést jelentett, hiszen a bá-
nyászoknak 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 al-

kalmat 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 
jöjjenek dolgozni. A nem kívánt események elkerülése érdekében pedig Zsille Lajos főmér-

nök az igazgatóval végigjárta az üzemeket és éjjeli „inspekciót" szerveztek.  
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A meglévő információk alapján az első rádiófelhívásra még a miskolci sortűz előtt, október 
26-án, reggel fél nyolckor sor került. A Borsodi Rádión keresztül fordultak a „szénbányász 
csapatokhoz", kérve őket, szálljanak le a bányába és példamutatóan álljanak helyt a munka 
frontján.  

Október 27-én a perecesi és az annabányai munkástanács felhívását közölték, amely kérte, 
hogy másnap vegyék fel a munkát. Az Anna bányaiak 29-én még csak egy-, 30-án már há-
rom-harmados termelést kívántak tartani.  

Október 28-án a rudolftelepi munkástanács 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 bányában dolgoztatott honvédségi alakulat, pontosabban az 

1216/S „alacskai bánya harcosai és tisztjei‖ közleményükben biztosítottak mindenkit arról, 
hogy helytállnak a széntermelésben.  

A munkaerőhiányt jelentősen növelte, hogy október 26-án a KÖMI-táborok bánya-

munkára felhasznált rabjai kitörést kíséreltek meg. Szuhakállón az őrség hiába nyitott tüzet a 
rabokra, 92 elítéltnek sikerült kitörnie. A lövések következtében egy elítélt, Berta János életét 
vesztette, egy másik megsebesült. A megyei munkástanács utasítására honvéd- és nemzetőr-

egységek 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 munkástanács által odarendelt egységek megakadályozták. 
A szuhakállói és edelényi kísérletek hírére a József aknai rabokat – kizárólag politikai elítél-

tek – az őrség egyszerűen kiengedte.  

A szuhakállói rabok október 27-én a megyei munkástanácshoz fordultak panaszukkal. 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 országosan megszi-

lárdul, 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 közellá-
tási, katonai, vagy egyéb kisebb súlyú bűncselek-

ményért ítéltek el, szabadlábra helyezték.  A megye 

büntetésvégrehajtási intézeteiben őrzött 2550 el-

ítéltből a bizottságok 1084 főt helyeztek szabad-

lábra (az edelényi tábor 478 elítéltjéből 255 főt). 

 A termelés visszaesése miatt október 28-án 
este hét óra után a Borsodi Rádión keresztül a me-

gyei munkástanács is felhívással fordult a bányá-
szokhoz. Hangsúlyozták, a lakosság hiánytalan 

ellátása érdekében az általános sztrájk nem vonatkozik a bányászokra, az élelmezési és a köz-
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lekedési, valamint az egészségügyi munkásokra. Kérték a bányászokat, hogy hétfőn reggel és 
a nap folyamán beosztásuk szerint jelentkezzenek a műszakba. A bányászok nagy többségben 
megfogadták a kérést és a vidékről bejárók egy részének kivételével hétfőn reggel leszálltak a 
tárnák mélyére. A Borsodi Szénbányászati Tröszt már hétfőn reggelre 631 tonna szenet ter-

melt, amelyből fedezni tudták az erőművek és a MÁV szénszükségletét.  

Bánfalván mindössze nyolc vagonnal maradtak el az átlagos termelési színvonal mögött. 
„Kedden forgalom javultával ismét több bányász jelentkezett munkára. A bükkaljai bánya-

üzemeknél például 530 fizikai dolgozóból 450-en már felvették a munkát." Az ingázók távollé-
te miatt a termelés még így is elmaradt a kívántnál, ezért október 30-án a Berentei Munkásta-

nács külön közleményt jelentetett meg az Északmagyarország megyei napilapban kérve a 
legtávolabb lakókat és az üzemnél dolgozó katonákat, hogy haladéktalanul jelentkezzenek 
munkahelyükön.  

 

„ 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 bányászai 
nagy többségben megfogadták a munkásvezetők kérését és hétfőn a reggeli órákban leszálltak 

a tárnák mélyére. Alberttelepen csak nem 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 étet megindításáért. Edelény II. aknán a műszaki vezetők látták, hogy csakis a bányák teljes 
biztosításával kezdhetik meg a rendszeres termelést, ezért tizenhatan csapatot alkotva, lemen-

tek a bányába, a frontok teljes biztosítására.  

A megye munkássága bizton számít a borsodi bányászok helytállására. s a bányászok követe-

lését 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.‖20

 

 

Október 30-án reggel tartották a Borsodi Szénbányászati Tröszt központi munkástaná-
csa 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 munkástanácsot 
nem az üzemek választották, így befolyásukat nem fogadták el, a tröszt irányítását is kétségbe 
vonták. Az alakuló ülésre Gyöngyösi Béla a Tröszt hivatali munkástanácsának elnöke meg-

                                                 
20

 Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)1956-10-30 / 256. szám 
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hívta Szennay István igazgatót, a termelési osztály vezetőjét, Bodrogi Jenőt a megyei pártbi-

zottság ipari osztályának bányászelőadóját és a szakszervezet küldöttjét. A gyűlést Gyöngyösi 
Béla nyitotta meg, majd szavazásra bocsátotta, hogy a meghívottak részt vehetnek-e a gyűlé-
sen.  

A szervezők várakozásával ellentétben a küldöttek kifogásolták a megyei pártbizottság képvi-

seletében megjelenő Bodrogi Jenő jelenlétét és a részvételéhez nem járultak hozzá. Már meg-

kezdődött a gyűlés, amikor késve megérkeztek az ormosbányai küldöttek. Vezetőjük, 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 Munkás-

tanács, sem a Diákparlament nem képviseltette magát. Bábeli zűrzavar volt, mindenki kia-

bált, 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 Bizott-
ság felhívását, és a diákparlament kiegészítését. Mihala közölte, hogy a diákparlament támo-

gatja Nagy Imre kormányát és elítéli a személyi üldözést, majd kijelentette: ,A diákparlament 
nem tartja helyesnek a sztrájkot, helyteleníti a személyi üldözést." Felszólalása után az érte-

kezlet megszakadt, mert az annabányai küldöttség saját követeléseivel állt elő.  

Ezután Fekete László intette nyugalomra a bányászokat, de ő is nehéz helyzetbe került, mert 
az ormosiak megalkuvónak nevezték és azzal támadták, hogy nem képviseli a munkások érde-

két. Mások azonban nyugalomra intették őket.  

Fekete László szavai végül megnyugtatták a jelenlévőket. Nyílt jelöléssel megválasztották az 
igazgatósági munkástanácsot, amelynek tagjait területileg választották meg. Pereces környé-
kéről Kristóf János, a Sajó-balparti üzemek részéről Nagy Lajos, a Sajó-jobbparti üzemek 
részéről a sajókazai Jónás Tibor, a Szuhavölgyi részről az alberttelepi Kővári Ferenc, a szállí-
tó 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) poli-
tikai, gazdasági és személyi vonatkozású követeléseket. Csatlakoztak a diákparlament és a 
DIMÁVAG pontjaihoz, külön hangsúlyozták, hogy követelik a szovjet csapatok kivonását. 
Ezen túl bér- és nyugdíjügyekkel, táppénzzel, szociális juttatásokkal, vasúti kedvezménnyel, 
illetménnyel, túlórával és a vasárnapi munkával kapcsolatos követeléseket fogalmaztak meg. 
Követelték a személyzeti osztály, valamint a függetlenített funkciók megszüntetését, valamint a 
tröszt igazgatójának és főkönyvelőjének a leváltását. A követeléseket – amelyeket beágyaztak 
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a testület programjába – ezután 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 például a 

perecesi igazgató a hangulat hatására önként mondott le. A munkásigazgatók leváltásáról szó-
ló döntést másnap annyiban változtatták meg, hogy az igazgatókat kétheti fizetéses szabad-

ságra küldték, így fizetésüket továbbra is folyósították részükre. A bányaigazgatók ügyével 
ezután november közepéig nem foglalkoztak. November 9-én a Központi Munkástanács ülé-
sén felszólították Zsille Lajost, hogy adjon az igazgatóknak munkát, mert az üzemek nem haj-

landóak fizetni a leváltott vezetőiknek. Zsille telefonon kikérte a minisztérium véleményét, de 
csupán annyit közöltek vele, hogy a munkásigazgatók leváltása az egész országban megtör-

tént. Az igazgatók ügyéről a 
tröszt Központi Munkástanácsa 

november 13-án tárgyalt. Nagy 
volt a felzúdulás, mert Zsille mű-

szaki beosztásba kívánta elhelyezni a munkásigazgatókat. Ezt a jelenlévők nem fogadták el, 
ezért az igazgatókat képzettségükhöz 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 alkal-

matlanként mellőzték.  

 A Központi Munkástanács határozata értelmében október 31-én a hivatali munkástanács ülé-
sére behívatták Szennay Istvánt és közölték vele, hogy durva, sokszor igazságtalan magatartá-
sa miatt felfüggesztik beosztásából és javasolták, a minisztériummal történő megbeszélésig 
vegye ki szabadságát. Szennay ezután a fővárosba utazott családjához. Szennay István helyett 

Kövesdi Antalt bízták meg, aki november 6-án lemondott. Ekkor a Tröszt vezetésével Zsille 

Lajos főmérnököt bízták meg, aki főmérnökként eddig is az igazgató második helyettese volt. 
Szennayn kívül behívatták Nyilas Sándor főkönyvelőt is és durva magatartása miatt felajánlot-

ták neki a számviteli főosztály főelőadói munkakörét. Nyilas azonban leváltását igazságtalan-

nak ítélte és gondolkodási időt kért, hogy eldöntse, elfogadja-e új beosztását. Leváltásával 
egyidejűleg Rasztóczky Józsefet bízták meg a főkönyvelői teendők ellátásával. November 7-e 

körül Kristóf hatálytalanította Nyilas leváltását, így ő ismét főkönyvelői beosztását foglalta el. 

 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 (tagjai voltak: Kézsmárki Károly, Bukovenszki 
Péter, Harencsár Gyula, Stubner Pál, Tolmayer József bányamunkás dolgozók, valamint 
Stolcz Imre és Szuromi Ferenc) indított gépkocsival Nyíregyházára, Hatvanba és Debrecenbe, 

hogy meggyőződjenek arról, valóban kivonulnak-e a szovjetek, beszüntették-e a harcot. Az 
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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 közleményben 
tudatta, hogy a szovjetek „körforgó" hadműveleteket hajtanak végre, s  a „szovjet erők, lég-

védelmi tüzérség és páncélos fegyvernem irányt változtatott! - Záhony-Nyíregyháza irányában 
hazánk területére ismét bevonult"  

Az ormosbányaiak közismert kommunista-ellenességük miatt kezdetben még az edelényi járá-
si munkástanácsot sem ismerték el, mert úgy gondolták, hogy együttműködnek a párt vezető-
ivel.  

Nagy hatással volt rájuk a Szabad Európa Rádió Nagy Imre-ellenes agitációja, így nem meg-

lepő, hogy október 31én 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 repülőgépen 
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 bányászok kikeltek magukból. Verték az 
asztalt, hogy a miniszterelnökkel akarnak beszélni, és azt mondták, hogy ők addig nem men-

nek 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 visz-

sza Széli Jenő – Imre bácsi azt mondta, hogy „jól van, nekem most le kell mennem a rádióba, 
ott beszélnem kell, azt hallgassák meg, s ha visszajövök, maguk lesznek az elsők, akiket foga-

dok‖" 

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 fel-

tartani. Amiért jöttünk, azt elmondta a rádióban. Magyarország független lett, nincs benne 
többé a Varsói Szerződésben. Mi most hazamegyünk, és megmutatjuk, hogy milyen az, amikor 
a borsodi bányász saját magának dolgozik. Isten megáldja, jó egészséget kívánunk!‖"  

A bányászküldöttek alig, hogy találkoztak a miniszterelnökkel, azonnal telefonáltak haza, 
hogy kiállnak a kormány mellett és senki se sztrájkoljon. Másnap pedig a Szabad Kossuth 

Rádiónak adott riportban álltak ki a kormány és a munka felvétele mellett. A sajókazai Jónás 
Tibor kiemelte: „Szilárdan a magyar nép mellett van Nagy Imre és a magyar bányászok mel-

lett. Az egész nemzet felsorakozhat mellette. Amint jöttünk a repülőtérről a gépkocsival ide a 
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Parlamentbe, szomorú látvány tárult elénk az utcákon. Ablakhiány van, lakáshiány van. Nagy 
a nyomorúság! Különösen rászorultak a széntermelés fontosságára. Ha eddig tudtunk termel-

ni és túltermelni másnak, nekem az a véleményem és meggyőződésem, a saját szükségletünk 
érdekében, az ország szükséglete érdekében, a kórházak, agyárak további üzemeltetése, az 
áramszolgáltatás, az adó-vevő készülékeknek a működése 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.‖ 

 

„631 vagon szenet termeltek hétfőn a környék bányászai  

A Borsod megyei Szénbányászati Tröszt területén lévő bányaüzemek mindegyikénél 
megalakultak a munkásbizottságok. A bányászok, műszaki vezetők a legharcosabb dolgozói-

kat bízták meg a vezetésükkel. Bizalmukat helyezték beléjük, s éppen e bizalom jegyéiben kez-

dődött meg hétfőn reggel ismét a széntermelés. A vidékről bejáró bányászok egy részének ki-

vételével a bányaüzemek 'környékein lakó bányászok leszálltak hétfőn a bányákba, hősies 
munkájuk eredményeképpen s Borsodi Szénbányászati Tröszt hétfőn reggelre 631 tonna sze-

net adott Borsod népének. Ebből a szénmennyiségből fedezni tudják az erőművek és a MÁV 
szükségletét. Egy kevés mennyiség már útnak indult a Tüzép telepek felé is, hogy a lakosság 
ne szenvedjen kiesést tüzelőanyagban. Az élet megindításáért folyó csatában Bánfalva bányá-
szai mutattak példát, mert mindössze nyolc vagonnal maradtak el a békés termelés színvonala 

mögött.  

Kedden reggel forgalom javultával ismét több bányász jelentkezett munkára. A bükkaljai bá-
nyaüzemeknél például 530 fizikai dolgozóból 450-en már felvették a munkát.  

Megyénk lakossága az élet zavartalan biztosítása érdekében arra kéri a munkásosztály leg-

forradalmibb erőit, a bányászokat, hogy lent a tárnák mélyén a szén termelésével segítsék a 
szabadságharcot.‖21

 

 

November 2-án a megyei munkástanács ülésén bizalmat szavaztak a kormánynak és 
határozatot hoztak a sztrájk feloldásáról, egyben a munka november 5-én történő felvételéről. 
A Lenin Kohászati Művekben még aznap tanácskozás kezdődött a munkafeltételek biztosítása 
végett. A tanácskozáson a Borsodi Szénbányászati Tröszt képviseletében Zsille Lajos és Kár-

páti Lóránd ígéretet tett, hogy az eddigi napi 400 vagonos termelést november 5-től 6-700 

vagonra emelik, s abból a kohászatnak 180-200 vagonnal biztosítanak.  

Tervük megvalósulását azonban a szovjet csapatok november 4-i bevonulása megakadályozta.  
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Nagy Imre rádiószózatának hatására Edelényben – ahol több bányaüzemi dolgozó is a mun-

kástanács élére került – reggel 7 óra körül megkezdték a felkészülést a fegyveres harcra. A 

munkástanács felszólítására jelentkeztek a tartalékos tisztek és tiszthelyettesek is szolgálatra. 
Közülük Jakab Zsigmond bányászt (tartalékos alhadnagy) tankcsapdák és műszaki akadályok 
építésével bízták meg. A műszaki zár megépítése céljából felszólították a bányászokat, hogy 
jelentkezzenek a munkástanács épülete előtt csákánnyal és lapáttal. Hamarosan azonban ráéb-

redtek 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 négytagú 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. 

Szternák István az edelényi kiegészítő parancsnokhelyettes is ellenállást kezdett szervezni az 
ormosi bányaüzemben. Utasította Nyárádi István rendőr törzsőrmestert, hogy embereivel ké-
szüljön fel, mert a szovjet csapatok „megtámadták a magyar szabadságot". Felszólította 
Blahota László nemzetőrparancsnokot, hogy hangos híradón utasítsa a tartalékos tiszteket és a 
motorkerékpár-tulajdonosokat, jelentkezzenek a járási kiegészítőn. Többen jelentkeztek is, de 
onnan hazaküldték őket. Körmendi Gyula lakatos 17-18 éves fiatalokkal akart tüzelőállást 
elfoglalni, de Blahotáék elküldték őket. (Körmendi hamarosan emigrált.)  

Burkus Sándort a délben megjelent Boskó Károly, az edelényi járási katonai tanács elnöke 
próbálta lebeszélni az ellenállásról, de senki sem állt vele szóba. Később Ormosbányán és 
Rudabányán mégis összeszedték, majd átadták a szovjeteknek a fegyvereket.  

Miskolcon csak az egyetemvárosban tört ki kisebb tűzharc, szervezett ellenállás a me-

gyei munkástanács elnökségének határozata alapján nem volt. November 5-én a megyei mun-

kástanács kormányhoz induló 12 tagú küldöttségét letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. 
November 10-én otthonából elhurcolták Nagy Attilát, a megyei munkástanács elnökhelyettesét 
is.  

A megyei munkástanács elnöksége közül mindössze Papp Miklós maradt szabadlábon. Érte-

sülve a letartóztatásokról szorosabbra fűzte kapcsolatát a lakhelyéhez közel eső annabányai 
bányászokhoz, az éjszakákat többnyire velük töltötte, sőt nappal – amennyiben a belvárosba 
ment – még fegyveres kíséretet is biztosítottak számára.  

A megyei munkástanács vezetőinek elhurcolásával megváltozott a megyei hatalmi 
súlypont. November 6-án a Kádár-kormány támogatására megalakult ugyan a megyei Forra-

dalmi Munkás-Paraszt Bizottság, azonban a szovjet csapatokon és kevés kommunistán kívül 
senki sem támogatta őket. Az eddig másodvonalbeli miskolci Lenin Kohászati Művek (LKM) 

és a Borsodi Szénbányászati Tröszt befolyása ugyanakkor erősen megnőtt. Különösen az LKM 

nagyüzemi munkástanácsát gyakorta keresték fel sokszor más megyékből érkező küldöttségek 
is.  
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„ Megalakult a megyei Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottság  

Megalakult megyénkben a Forradalmi Munkás-Paraszt, ideiglenes Bizottság. A bizott-
ság elismeri cs tiszteletben tartja a forradalom haladó vívmányait. A követelésekkel lényegi-

leg egyetért, támogatja és harcol azok megvalósításáért.  

Programja alapjául a Kádár kormány programját tekinti.  

A Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottságban olyan emberek kaptak helyet, akik a gyászos rá-
kosista, gerőista korszakban nem kompromittálták magukat a politikai életben.  

Személy szerint a bizottság elnöke: Koval Pál, tagjai: Grósz Károly, Németh Imre, Hegyi Im-

re, Deme László.  

A legfontosabb feladat most a rend és nyugalom megszilárdítása. Gyárainkban, bányáinkban 
kezdődjék meg a munka, dolgozó parasztjaink végezzék el az időszerű mezőgazda- sági mun-

kákat, értelmiségünk fogjon hozzá alkotó tevékenységéhez. A munka megkezdése azért is szük-

séges, mert a rend és nyugalom helyreállítása után a szovjet csapatok kivonulnak hazánkból.  

A Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottság mélységesen elítéli a Rákosi – Gerő-féle korszak 
mindenféle restaurációs kísérletét. Ezek az idők, s e korszak módszerei soha többé nem tér-

hetnek vissza hazánkba.  

Ugyanakkor minden erejével védi a szocializmus vívmányait, a földet és a gyárat, a nép alko-

tását.  

A leghatározottabban és legélesebben állást foglal a bizottság minden személyi bosszú ellen 
és biztosítja, hogy a forradalomban resztvett munkásokat, parasztokat, diákokat, értelmiségi-

eket bántódás nem érheti.  

A Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottság minden igaz magyart, minden becsületes honfitársat 
munkára és harcra szólít fel a független, demokratikus és szabad Magyarországért.‖22

 

 

 

„ 23A DIMÁVAG Gépgyár Munkástanácsának felhívása a borsodi bányászokhoz  

A DIMÁVAG Gépgyár Munkástanácsa – a november 6-án délelőtt megtartott munkás-

gyűlés határozata értelmében – kéri a borsodi bányák dolgozóit, hogy munkájukat azonnal 
kezdjék meg. Szükséges ez úgy a kórházaink, közlekedésünk, mind a közszükségleti cikket ter-

melő üzemek érdekében, a gyárainkban meg induló folyamatos munka érdekében, Honfitársi 
üdvözlettel:  

A DIMAVAG GÉPGYÁR  

munkástanácsa‖ 
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„ Szenet kér a megye bányászainktól 

BÁNYÁSZ DOLGOZÓK, BARÁTAINK, ELVTÁRSAINK! 

Súlyos időket élünk, s pillanatonkint 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, be-

tegek 
24rádió-hallgatók gondját: a szénhiányt.  

Szénre van szükség! Segítsetek derék bányászok. E nélkül nem termelhetnek folyamatosan az 
üzemek sem.  

Bízunk megértésetekben, bányász szívetek melegében, áldozatos munkáskezetekben. 

Baráti köszöntéssel  

A Megyei Forradalmi Munkás- Paraszt Bizottság‖ 

 

 

Hiába erőszakolta ki fenyegetéssel a szovjetparancsnokság, hogy a nagyüzemi munkástanács-

ok hozzanak határozatot a munka felvételéről, a gyári munkásság sztrájkja újult erővel folyta-

tódott. A DIMÁVAG-ban és az LKM-ben akadályozta a munka felvételét a szénhiány is. A 
bányászok nem dolgoztak. ,A november 4.-e utáni nyugtalanság miatt nem jöttek be kb. 1800 
főből álló legényszállásiak, s a már kiesett KÖMI mellett nem dolgoztak a 3 zászlóaljból álló 
katonai dolgozók sem. Ezen kívül komoly kiesést jelentett a távoli vidéken lakó dolgozók 

rendszertelen munkába való járásuk is.  

A szénellátás biztosítása érdekében a DIMÁVAG Gépgyár munkástanácselnök, Turbók Gyula 

és főmérnöke, Székely Elek részt vettek a Szénbányászati Tröszt igazgatósági munkástanácsá-
nak egy ülésén, ahol felszólították a bányaüzemek munkástanácselnökeit a széntermelés foko-

zására, azonban a bányászok árulónak nevezték és megfenyegették őket.  

A bányászok és munkástanácsaik amennyire tehették szembeszálltak a megszállókkal 
és kiszolgálóikkal. Többen illegális csoportokba szerveződtek, s annak keretén belül szabo-

tázsakciókkal kívánták lehetetlenné tenni a konszolidációra törekvő kezdeményezéseket. Ki-

emelendő közülük a „kopjás-csoport‖, Berecz Ignác szervezete. Tagjainak többsége ugyanis 
Miskolc környéki bányász volt, köztük a Pálinkástárói munkástanács később nyugatra mene-

kült ideiglenes elnöke, Lénárt Gábor technikus és végleges elnöke, Rohács István vájár is. A 
csoport furcsa mód már a forradalom napjaiban megalakult, és többek között a várt harmadik 
világháborúra készültek, hogy az ENSZ- és a szovjet csapatok közötti harc idején a hátország-

ban diverzáns cselekményeket kövessenek el. November 4.-e után fő céljuknak a szabotázs-

cselekmények elkövetését, valamint a röplapozást jelölték meg. A deportálások megakadályo-

zása érdekében vasúti sínek, a termelés megbénítása céljából pedig, a magasfeszültségű-

villamos távvezetékek felrobbantását tervezték és bár robbanóanyagot szereztek, az akciók 
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elmaradtak. Végül csupán röplapozásra került sor, s a szervezkedés november végén érdemi 
eredmény felmutatása nélkül megszűnt.  

A mártabányai Molnár József csillés kapcsolatba került a Nagy Barna vezette „Avar utcai 
szervezkedéssel". Bár a későbbi bírósági ítélet megállapítása szerint Molnár József bevonta a 

szervezkedésbe Czelláth Mihály mártabányai munkástanácselnököt is, ez nem valószínű. 
Nagy Barna ugyanis kapcsolatban állt a „bükki partizánokkal‖, s a bíróság megállapítása sze-

rint november végén Czelláth az élelmezésükre 5900 forintot adott át, ami mellesleg a párt és 

a szakszervezet vagyonát képezte. Nagy Barna és Czelláth egybehangzó bírósági vallomása 
szerint ugyanakkor az összeget a Vöröskeresztnek gyűjtötték.  

A történetet más megvilágításba helyezi egy 1956. decemberi újságcikk, amely szerint 
Czelláth Mihály levelet kapott a „bükki partizánok"-tól. A levélben ugyanis megfenyegették: 
„Kedves Honfitárs! A szabadságharc első napjaiban magyar hazafihoz illő munkát végeztél. 
Cselekedeteidből azt láttuk, hogy te is a mi oldalunkon vagy. Az utóbbi időben azonban azt 
kellett tapasztalnunk, hogy félreismertünk. Te is kommunista voltál, úgy látszik, az is marad-

tál, s most pozícióra vadászva, kiszolgálod a Kádárrezsimet. Még jóváteheted hibádat. Kezd-

jetek sztrájkot a bányátokban. Akadályozd meg, hogy a bányászok szenet adjanak. Ha ezt nem 

teszed, ám lásd a következményeket, fejeddel felelsz, ha parancsunkat megtagadod. Aláírás - a 

bükki partizánok."  

Az illegális kezdeményezések mellett természetesen a legális küzdelem maradt az elsődleges. 
November 7-én vagy 8-án a Borsodi Szénbányászati Tröszt munkástanácsának ülésén megje-

lent Deme László, a Forradalmi Munkás Paraszt Bizottság szénbányászati ügyekkel megbí-
zott tagja. A munkástanács vezetői és a tröszt gazdasági vezetői kategorikusan elutasították a 
munka felvételére vonatkozó felhívás teljesítését. Éles polémia bontakozott ki Deme László és 
a munkástanács vezetői között. 

Deme végül ultimátumot adott nekik: „vagy azonnal indulnak a munkával, vagy pedig letar-

tóztatják a munkástanácsok vezetőit és ahol ellenállást tapasztalnak, azt fegyverrel törik le. Az 
erélyes fellépésnek meglett a foganatja, a munkástanács vezetői vállalták a termelés beindítá-
sát."  

A borsodi bányáknak naponta 1150 vagon szenet kellett volna termelniük, hogy fedez-

zék az iskolák, gyárak teljes kapacitásához szükséges mennyiséget és a családok ellátását. A 
csökkent termeléshez is 650 vagon szénre volt szükség. November 6-án, kedden mindössze 
200 vagon szenet adtak a borsodi bányák. A távolmaradó bányászok nagy része vidéki volt, a 
szállításukkal kapcsolatos bizonytalanságot még nem sikerült feloldani. A perecesi, lyukói és 
a diósgyőri bányák csak egy műszakban, reggel 8-tól délután 4-ig dolgoztak. November 7-én 
délelőtt 690 bányász kezdett munkához a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben. Kiemel-

kedtek a felsőnyárádi bányászok, akik egy-két órás megszakítással állandóan és az 
alberttelepiek, akik már csaknem teljes létszámmal dolgoztak. 

A munkafelvételt akadályozták a deportálásokról szóló hírek is.25
 November 8-a után a 

rudolftelepi munkástanács Szolnokról távmondatot kapott, amely szerint fiatalokat hurcolnak 
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a Szovjetunióba. Ifj. Vermesi Béla munkástanácselnök gyűlést hívott össze, amelyen a bányá-
szok eldöntötték, hogy a vasúti sínek felrobbantásával megakadályozzák a deportálást. A 
gyűlés után ismeretlenek gyutacsot szereztek, azonban a munkástanács a robbanóanyagot el-

zárta, majd a gyutacsot is visszavette, így az akcióra nem került sor.  

A fiatalok deportálásáról szóló hírek miatt az üzemek „visszatartották" a termelést.  

A munka mielőbbi megindulása, illetve a termelés növelése érdekében november 7-én a Me-

gyei Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottság, érzelgős hangvételű felhívást jelentett meg a me-

gyei napilapban. A kórházi kórtermek fűtésére, világításra és vasúti szállításra hivatkozva 
szinte könyörögtek a bányászoknak, hiszen a készletek kimerültek, vagy kimerülőben voltak. 
„Szén, szén! Ez aggaszt, s kihez forduljunk, ha nem azokhoz, akik eloszthatják az anyák, bete-

gek rádióhallgatók gondját: a szénhiányt. Szénre van szükség! Segítsetek derék bányászok. E 
nélkül nem termelhetnek folyamatosan az üzemek sem.‖  

Egykori sajtóinformációk szerint november 7-én a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben 
az előző napihoz viszonyítva kétszeresére emelkedett a termelő bányászok száma. Dolgozott a 
barossaknai, a pálinkástárói, a lyukóbányai bányaüzem és egyre többen vették fel a munkát a 
farkaslyuki, a somsályi és a királdi bányában is. A széntermelés azonban még így is kevés 
volt ahhoz, hogy a Lenin Kohászati Művek rendesen dolgozhasson.  

November 7-én még mindig csak 200 vagon szenet termeltek, de másnap már 320 va-

gont. Az ugrás oka az volt, hogy ekkor Alberttelep és Sajókaza már teljes létszámmal dolgo-

zott és - sok hiányzóval, de – dolgozott Ormosbánya, Felsőnyárád és Kurityán is.  

Az annabányai munkástanács november 8-án hívta fel az üzem dolgozóit, hogy 9-én rendes 
termelés indul. A termelés mégsem érte el a kívánt mértéket, a vidéki bányászok továbbra 
sem jártak be dolgozni és a miskolciak egy része is megtagadta a munka felvételét. A Pere-

ces-Pálinkástárói bányaüzem munkástanács lemondott, az új munkástanács alakítása nem 
vezetett sikerre. A pálinkástárói bányászok egy része leszállt a bányába, de elhatározták, hogy 
csak abban az esetben dolgoznak tovább, ha november 10-én 13 órakor a váltáshoz a megyei 

Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottság tagja kimegy a bányába és referál arról, teljesülnek-e a 

követeléseik.  

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 ka-

zincbarcikai munkások ismét sztrájkolni kezdtek, csak az erőműben és a szénosztályozóban 
folytatódott a munka.  

Időközben változás állt be a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatósági munkástanácsában. 
November 7.-én lemondott és visszatért üzemébe az igazgatósági munkástanács elnöke, Kris-

tóf János, Réthi Béla pedig emigrált. Kristóf döntését akkor azzal indokolta, hogy „felesleges 

öt embernek helyet foglalni az igazgatósági munkástanácsban és ő kimegy a bányába dolgoz-

ni".  
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November 8-9-én titkos szavazással újraválasztották a testületet, de tagsága az erede-

tihez képest nem sokat változott. Újra tagja lett Nagy Lajos, Szentpéteri Ernő, Jónás Tibor, 
Fidler István és Kővári Ferenc, míg Kristóf helyett Kiss István technikust, a lyukóbányai 
munkástanács elnökét, Réthi helyett Melczer Károly vájárt választották be.  

Közülük a legtöbb szavazatot a köztiszteletben álló Nagy Lajos aknász, a herbolyai bánya-

üzem munkástanácselnöke kapta, így a testület elnöke ő lett.  

Nagy Lajos és Fidler István november 10-én tárgyalást folytatott le a szovjet parancsnokság-

gal és a kijárási tilalom részleges feloldásával segítséget kértek a széntermeléshez.  

Valószínűleg ekkor kérte meg Nagy Lajos őket arra is, hogy a szovjet katonák ne menjenek a 
bányavidékre, mert azzal csak megzavarnák a bányászok nyugalmát.  

Később ismét tárgyaltak a szovjet parancsnokkal, aki követelte, hogy minden üzemben indít-
sák meg a munkát. Ez alkalommal érdekes beszélgetés zajlott le közöttük. 

Fidler István kérdésére ugyanis, hogy „azt gondolják, Magyarországon mindenki fasiszta", a 

szovjet parancsnok (valószínűleg Szicskov ezredes) azt felelte, hogy „mi nem azért vagyunk 
[itt, hogy] Magyarországot bántsuk, sőt megvédjük egy újabb háborútól. Egyben azt is kije-

lentette, hogy a magyar nép annyi az orosz katonasághoz [képest], mint hangya az elefánt-

hoz"  

Az erőfeszítések ellenére a napi széntermelés 300 vagon körül mozgott.  

Ez még a fenntartásra is kevés volt, hiszen az üzemeltetéshez 500 vagon kitermelésére lett 
volna szükség. Nagy Lajos személyesen járta végig az üzemeket és a munka felvételére szólí-
totta fel a bányászokat.  

Több üzemben azonban azt tapasztalták, hogy a több száz fős létszámú bányászalakulatoknál 
szolgálatot teljesítő katonák nagy része elhagyta a munkahelyét, így nem lehet megindítani a 
termelést.  

A munkaerőhiánynál külön probléma volt a rabok kérdése. A dolgozók ugyanis nem voltak 

hajlandóak a KÖMI-sekkel dolgozni, ráadásul az ormosbányaiak éhségsztrájkba kezdtek. No-

vember 12-én úgy döntöttek, hogy a Szeles-aknán lévő rabokat az edelényi II-es aknára vi-

szik, de dolgozni nem engedik őket, mert nem merték őket robbanóanyag közelébe engedni. 

 

„ A bányákban dolgoznak  

A sajószentpéteri bányászok csökkentett üzemmel dolgoznak. Dolgoznak! Tudják, hogy 
a szeme, az élet kenyerére nagy szükség van. A munkástanács a műszaki vezetőkkel karöltve 
mindent megtesz annak érdekében, hogy mind több szén kerüljön ki a bányákból s így bizto-

sítva legyen ipari üzemeink. kórházak, középüzemek és a meleget váró családi otthonok részé-
re a szén. Ebben a hónapban 6 nap alatt mintegy 130 vagon szenet termeltek. Legnagyobb 

problémájuk most, hogy a vidéki dolgozók bejárását is megoldják, s a teljes háromharmados 
műszakot megszervezzék.‖26
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„ Kövessük a diósgyőriek példáját!  

Így lesz több szenünk.  

Soha több szó nem esett bányászaink munkájáról, az életet jelentő szénről, mint éppen 
napjainkban. A bányákba leszálló széntermelők száma 8-án meghaladta az ezret, de ez még 
mindig kevés. Kevés ahhoz, hogy gondjaink enyhüljenek, hogy szénben sehol se legyen hiány.  

A mai nehéz idők sokban hasonlítanak az 1945–46-os évekhez. Akik emlékeznek rá, tudják 
milyen nehéz körülmények között éltünk. Az ezer sebből vérző ország gyógyítása óriási erőfe-

szítéseket követelt Korgó gyomorral, fagyoskodva takarítottunk romokat, raktuk a síneket, 
építettük a hidakat. S mikor elsőként elhangzott „Szenet a hazának‖, száz meg száz izmos kar 
fogott, csákányt, hogy eleget tegyen a kérésnek. Emberek mentek a bányákba, olyanok, akik 
azelőtt soha sem jártak a föld alatt.  

A diósgyőri gyárakból indult el a kezdeményezés: segítsük a bányákat. Ifjak és öregek indul-

ták el, először csak a perecest és diósgyőri bányákba, majd a megye távolabb eső üzemeibe. 
Ezek az emberek nehéz körülmények között dolgoztak, a legkezdetlegesebb felszereléssel, nem 
voltak bányagépek, nem voltak szállítószalagok. de mert kellett a szén. képesek voltak tíz kör-

mükkel is kikaparni, mert a szén az életet jelentette, a jövőt, a holnapot, amelyben rendíthetet-

lenül hittek.  

S most újra elhangzott a kérés: szenet a hazának.  

A bányászszállító autóbuszok nem járnak rendszeresen, vagy ha járnak is, gyakran üresen 

érnek a bányához. Mi lesz, ha nem lesz szén? Erre a kérdésre valamennyien tudjuk a választ. 
De ne várjuk meg, hogy odáig jussunk. Elevenítik fel a borsodiaknak ezt a tíz éve nagyszerű 
hagyományát. Diósgyőrben már számos ifjúmunkás elhatározta, bányába megy dolgozni, két 
kezével segíti elő a termelést, hogy az idei keménynek ígérkező télen ne legyenek széngondja-

ink.  

Nagyon szép és szívet melengető a diósgyőriek példája.  

Találjon kövesre megyénkben minél több helyen, mert ha 1945-ben és 46-ban szükség/olt a 

szénre, úgy most ezerszerte nagyobb szükség van rá. S ha akkor hittek a jobb és boldogabb 
holnapban ezerszer jobban kell hinniök, hogy dicső és nagyszerű forradalmunk után végre 
megvalósul mindannyiunk álma a békés jólét. De ehhez szén, szén és ismét szén kell.‖27

 

 

„ Kazincbarcikai jelentés  

Az elmúlt súlyos napokban és jelenlegi nehéz órákban Kazincbarcika lakói és az üze-

mek becsületes munkásai megőrizték és megőrzik nyugalmukat. A Borsodi Hőerőmű vala-

mennyi gépegysége a forradalom első pillanatától kezdve dolgozik, termeli a 

villamosenergiát, a műszaki és fizikai dolgozók helytállnak. Ennek köszönhető, hogy Borsod 
megyében nem szűnt meg a villanyszolgáltatás, közlekednek a villamosok, nem szűnt meg a 

közlekedés és a közellátás vérkeringése.  
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A Központi Szénosztályozómű is termelt. Igaz, a szénkészlet kevés, mert csuk a környező bá-
nyák termelnek folyamatosan. A herbolyai kisvasút mindennap szállítja a szenet. A berentei 

bányászok nagyrészt dolgozik, hogy legyen szén, legyen villany, legyen rend.  

A környék bányáinak jelenlegi termelésé azonban kevés. Nincs biztosítva a harcikai erőművek 
további folyamatos üzemeltetése. A városban igen sok lakónak nincs téli tüzelője. A helyi Tü-
zép-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 megszilárdult, 
megszervezték u város, rendjének biztosítását.  

Az építőmunkások még nem dolgoznak, Ennek részben az az oka, hogy a város építőipari vál-

lalatának vezetői sem jelentek meg munkahelyükön. Az építőmunkások közül már többen úgy 
nyilatkoztak, hogy hétfőn megkezdik a munkát. Ez szükséges, hiszen az épülő lakások nagy 
része még befejezetlen és itt a tél.  

A hőerőmű, a szénosztályozó a város közvetlen szomszédságában lévő bányák dolgozói, a 
kiskereskedelmi vállalat dolgozói a nehéz napokban is megmutatták: dolgoznak, hogy legyen 
végre béke, legyen nyugalom. Az építőmunkásoknak is követniük kell ezt a példát, hogy ne 
folyjon többé a vér, hogy a kormány teljesíteni tudja azokat a követeléseket, melyek a forrada-

lomban születtek és feltétlenül jogosak.‖28
 

 

November 13-án az Ózdi Kohászati Üzemek, az Ózdi Szénbányászati Tröszt és a Bor-

sodnádasdi Lemezgyár munkástanácsaival összevont ülésen vitatták meg a helyzetet Herceg 

Ferenc miniszterhelyettessel. A gyűlésen határozatot hoztak, amelyben közölték, hogy a Ká-
dár-kormány programját, személyi összetételét nem tartják megfelelőnek és sérelmezték, 
hogy „a forradalom eredményeit nem lehet ilyen semmitmondó intézkedésekkel elintézni". A 

munkástanácsok továbbra is követelték a szovjet csapatok kivonását és Nagy Imrét a kormány 
élére. Követelték, hogy a rend fenntartását ne az ÁVH átöltöztetett alakulatai, hanem „fegyve-

res munkás karhatalom" végezze. A határozatban rögzítették, hogy „követeléseink teljesítésé-
ig az Ózd és környéke munkássága a fenyegető éhínséggel is szembenézve, igazságának biztos 
tudatában továbbra is megtagadja a munka felvételét."  

 

 

„ Kettőszáz százalékos bér jár október 29-től november 5-ig azoknak, akik dolgoznak  

Tekintettel arra, hogy a Megyei Munkástanács rendeletére az üzemek a munkát f. évi 
november hó 3-én vettek fel, így a Pénzügyminisztérium rendeletén túlmenőleg nemcsak f. évi 
október 24-től 29-ig, hanem október 29-től november 5-ig 200 százalékos bér fizetendő azon 

üzemeknek, vállalatoknak, egészségügyi szerveknek – kivételt képeznek a hivatalok és admi-

nisztrációs intézmények  – melyek a lakosság ellátása, vagy az üzemi munka fenntartása cél-

jából munkát végeztek.  
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Az élelmiszeripar és kereskedelem azon dolgozóinak, akik vasárnapra, vagy munkaszüneti 
napra rendes munka esetén 200 százalékos bért kapnának, a fenti időre esett ünnep és vasár-

napokra 300 százalékos bért kell kifizetni.  

Megyei Forradalmi Munkás Paraszt Bizottság elnöke  

KOVAL PÁL s. k‖29
 

 

Herczegh Ferenc Ózdról Miskolcra utazott, ahol újabb gyűlést tartottak a Lenin Kohászati 
Művekben. A gyűlésen részt vettek többek között a Borsodi Szénbányászati Tröszt küldöttei, 
valamint Koval Pál,30

 a megyei Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottság elnöke. A miniszterhe-

lyettes alig kezdte meg beszédét, elszabadultak az indulatok. Az ózdi követelések hallatán a 
tömeg bizottságot választott saját követelései összeállítására, azonban annak munkájával elé-
gedetlen volt, így a pontokat továbbiakkal egészítette ki. Végül egy 16 pontos dokumentumot 
fogadtak el. Az ózdiakhoz hasonlóan ők sem ismerték el a Kádár-kormányt, Nagy Imrét köve-

telték a kormány élére, továbbá a szovjet katonai akciók beszüntetését, a csapatok azonnali 

kivonulását, a letartóztatottak azonnali szabadlábra helyezését, semlegességet, az egypárt-

rendszer megszüntetését, záros határidőn belül szabad választások megtartását, a politikai 
pártok üzemekből való kivonását. Az LKM követeléseihez a jelenlevő küldöttek révén csatla-

kozott több miskolci, illetve megyei nagyüzem – köztük a Borsodi Szénbányászati Tröszt –, 

valamint a Gyöngyösi Váltó és Készülékgyár, a Dunapentelei Vasmű és Gyöngyös város dol-

gozói. A gyűlés után követeléseiket azzal juttatták el a Kádár-kormányhoz, hogy amíg a kor-

mányzat a követelések teljesítését nem biztosítja, fenntartják a sztrájkot. A sztrájk ugyanak-

kor a lakossági szükségletek ellátása erejéig nem vonatkozott a megye energiaellátását célzó 
üzemegységekre - így a bányák tovább termeltek.  

Ezek után érdekes kérdés, hogy mást kommunikál az új kormány és mást mutatnak a tények… 

 

 „ Mi a helyzet az országban? 

A lakosságban általános az óhaj a rend, a békesség, a rendes mindennapi élet, a mun-

ka, megindítása után 

A kormány bízik népünk alkotó erejében és hiszi, hogy sikeresen leküzdjük mai nehé-
zségeinket  

Kádár János elvtárs beszéde m magyar néphez 

Munkások, parasztok, értelmiségi dolgozók, honfitársaim!  

Szólni kívánok az általános helyzetről és ezzel kapcsolatban a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt- kormány álláspontjáról néhány fontos kérdésben.  
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Közölhetem, hogy az ország egész területén, mind a fővárosban, mind vidéken a Magyar Nép-

köztársaság ellen intézett nyílt, fegyveres támadást levertük.  

A fegyveres felkelésben resztvettek nagyrésze vagy letette, vagy eldobálja fegyverét, a nagy-

tömegű eldobált fegyvert katonai és polgári szerveink most szedik össze. Budapesten és a Bu-

dapesttől északnyugatra vehető utak mentén még egyes felfegyverzett személyek és kisebb 
fegyveres csoportok kóborolnak és rejtőzködnek. Ezek szórványos lövöldözéssel és orvlövöl-

dözéssel még mindig zavarják a tömegek békés életét, nyugalmát, biztonságát De ezek ártal-

matlanná tétele is gyom ütemben folyik.  

Vidéken a békés napi munka megindítása mindenütt rendben megy. A vasutak, bányák, üze-

mek, közhivatalok jelentős részében a munka megindult, az iskolákban a tanítás megkezdő-
dött. Kedvezőtlenebb a helyzet Budapesten. Bár itt is megkezdődött a munka a hivatalokban, 
közintézményekben, a vasútnál, a fővárosi üzemeknél és többezren álltak munkába olyan je-

lentős budapesti üzemekben, minit a Ganz- Vagon, a Beloiannisz-gyár, MÁVAG és más üze-

mekben. Mindez mégis messze elmarad a vidéki helyzethez képest.  

A törvényes rend helyreállítását illetően más a helyzet Budapesten és más vidéken. Az egész 
ország vidéki területén, egyes Komárom megyei falvakat kivéve, ahol lövöldözéseket rendez-

tek a Budapesten szétvert és innen kiszorított fegyveres támadó csoportok szétszórt maradvá-
nyai, teljesen helyreállt a törvényes rend. Budapest egész területéről ezt még nem lehet ma 
sem elmondani.  

A megsemmisített fegyveres támadó csoportokból megmaradt és nappal pincékben és más 
helyeken rejtőzködő orvlövészek este előbújnak és kisebb bandákba verődnek. Csütörtökön 
este több helyen áruházakat és vasúti pályaudvarokat támadtak meg és fosztottak ki. Pénteken 
este szintén garázdálkodtak, felgyújtották pl. a Royal-szálló épületét és kifosztották a Rákóczi 
úton a Gutmanm-áruházat.  

A lakosságban általános az óhaj a törvényes rend, a békesség, a rendes mindennapi élet, a 
munka megindítása után és elítélő hangulat lett úrrá az orvlövészekkel, a fosztogatással 
szemben, amely jelenségek Budapesten még ma is sok kárt, szenvedést és megpróbáltatást 
okoznak a békés lakosságnak.  

Az általános helyzetiről szólva, nyíltam meg kell mondani, hogy más. súlyos és gyors megol-

dást kívánó kérdésekkel meg kell küzdeni a kormányszervek, helyi hatóságok és a dolgozó nép 
egyesített erőfeszítésével. Ennyit az általános helyzetről Azzal a megjegyzéssel, hogy a kor-

mány megítélése szerint két-három napon belül Budapesten is végezni lehet teljesen a csopor-

tos orvlövészekkel, a fosztogatókkal, gyújtogatókkal és ezzel az egész országban helyre fog 

állni a törvényes rend, a békés építőmunka első nélkülözhetetlen feltétele.  

Három alapvető feladatról kell nyíltan, beszélni. Először az ország határállomásain és most 
már a Budapest felé megindult vonatokon a testvéri szocialista országokból megsegítésünkre 
küldött jelentékeny mennyiségű élelem- és gyógyszerküldemény van. Az ország számos vidé-
kén nagymennyiségű hízottsertést és más élelmiszert gyűjtöttek össze hatóságaink Budapest 
számára. Az élelmiszer gyűjtésében becsülettel vett részt hazafias parasztságunk is. Budapest 
népe pedig ugyanakkor, sajnos, súlyos ellátási nehézségekkel küzd.  
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A második feladat: Budapesten a harcok során igen sok lakás megrongálódott, vagy teljesen 
elpusztult. Sok család a tél küszöbén hajléktalanná vált.  

Harmadik: Az üzemekben, á bányáknál, a vasúti és közúti forgalomban bekövetkezett munka-

kiesés miatt a most dolgozni kezdő gyárak, nyersanyag-, de különösen szén-, olaj- és más fű-
tőanyaghiánnyal küzd.  

A tüzelőamyaghiány a budapesti háztartásokat is fenyegeti. Mi a teendő ebben a helyzetben?  

Mindenkinek a maga helyén és feladatkörében haladéktalanul munkához kell látnia teljes 
erővel és nagy lendülettel.  

Ehhez azonban az is szükséges, hogy az ország dolgozó népe teljes egyetértésre jusson néhány 
alapvető kérdésben. Milyen kérdésekre gondolunk.  

Egyetértésnek kell lenni abban, hogy az október 23-án megindult népmozgalom alapvető oka 
azokban a súlyos hibákban és bűnökben keresendő, amelyeket az ország és a párt vezetésében 
döntő befolyással bírt Rákosi-klikk követett el az ország dolgozóinak kárára. Tudni kell azt is, 
hogy e káros cselekedetekkel és módszerekkel szemben fellépő tömegek felháborodása teljesen 
jogos volt. A megmozdulásban részt vett tömegeknek nem a Magyar Népköztársaság népi ha-

talmának megrendítése, hanem ellenkezőleg, a hibák elleni fellépésen keresztül annak megszi-

lárdítása és megerősítése volt a célja Amennyire teljesen világos ma már az, hogy a tömeg-

megmozdulásban tisztaszándékú emberek vettek részt, továbbá, hogy még a fegyveres felke-

lésben résztvett fiatalok nagyrésze is a szocialista rendszer és a Népköztársaság hívének vall-
ja magát, a fegyveres felkelés és a tömegmegmozdulás résztvevőinek soraiban kezdettől fogva 
jelen voltak és mindinkább előtérbe kerültek azok az ellenforradalmi erők, amelyeknek célja 
nem a hibák kijavítása, hanem a Magyar Népköztársaság államának, a dolgozó nép hatalmá-
nak megdöntése volt.  

Ezek az ellenforradalmi erők azt tűzték célul maguk elé, hogy megsemmisítsék szocialista for-

radalmunk vívmányait, az államosított ipart és kereskedelmet, a földosztást és ezzel a kapita-

lista nagybirtokos rendszert állítsák vissza hazánkban.  

Tudnunk kell, hogy az ellenforradalom több vonalon indított támadást népi demokráciánk 
ellen. Politikai vonalon nap, mint nap jobbra tolta a kormányt, amelynek az állandó személy-

cserék is mind jobboldali színezetet adtak. Nem kétséges, hogy az ellenforradalom rövid időn 

belül magát Nagy Imrét is, mint egyetlen kommunistát, felesleges és elavulttá vált holmiként 
kidobta volna a kormányból. Ezt Mindszenti bíboros politikai fellépése sok dolgozóval megér-

tette. Az államhatalom ellen fegyverrel harcolók összetétele és ennek megfelelően a fegyveres 
felkelés jellege is gyorsan változott. Miközben kiváltak a népi hatalmat megdönteni nem kívá-
nó ifjak a harcból, letéve, vagy átadva a fegyvert, rohamos mértékben aktivizálódtak a bör-

tönből kiszabadult, továbbá a békés polgárok álarcát mindaddig viselő személyek, végül a 
nyugati határainkon túl régen lesbeálló volt Horthysta, katona- és csendőrtisztek. Növelte a 
bajt a börtönökből kiszabadult közönséges bűnözők hada. Ezek fegyverhez jutva, különböző 
rémtetteket követtek el és növelték az anarchiát és az ellenforradalom szándékait segítették 
elő. De igazi arcát az ellenforradalom a fehérterrorral fedte fel az egész nép előtt.  

Mialatt Budapesten a harc első szakasza folyt és vidéken szórványosan a tömegek békés tün-

tetései zajlottak le, ez alatt egyes helyeken, így pl. a Dunántúlon, különösen, pedig Bács me-
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gye déli részén és a Győr – Soproni vonalon, jól szervezett, fegyveres, ellenforradalmi bandák 
százával gyilkolták le állati módon a kommunistákat, egyszerű munkásokat, parasztokat, ér-

telmiségieket. minden haladó embert, akit kezükbe kaparintottak.  

Ugyanez ismétlődött meg még nagyobb mértékben és még brutálisabb formájában, amikor a 
kormány Budapesten tűzszünetet rendelt el. Miközben a kormánykörökben koalícióról és de-

mokráciáról folyt a szóbeszéd és hallgattak a felkeléssel szemben az államot védő fegyverek, 
ágyúval lőtték a budapesti pártbizottság Köztársaság-téri székházát, egyes fegyveres csopor-

tok keresték fel a haladó, emberek lakását egész Budapesten, Csepelen, és elhurcolták, vagy a 
helyszínen, meggyilkolták őket.  

A Városliget szélén, a fákon megcsonkított, megölt forradalmárok függtek. Előfordult egyes 
esetekben, hogy a fehér terrorista gyilkosok nem találva lakásán az általuk keresett személyt, 
megölték családját, a legkisebb gyermeket sem kímélve.  

Ilyen volt a helyzet a múlt hét második felében Budapesten. Fent még tárgyalásokkal szorítot-

ták ki a kormányból a kommunistákat és általában még formális demokrácia volt, lent az ut-

cákon, a házakban már dühöngött az ellenforradalmi terror végveszélybe került a dolgozó 
nép hatalma, a Magyar Népköztársaság, a dolgozó nép minden vívmánya.  

Tudni kell azt is, hogy a Nagy Imre kormány teljesen tehetetlenné válva, a jobboldali nyomás-

sal szemben tulajdonképpen utat nyitott az ellenforradalmi erők számára. Nekem, aki minisz-

tere voltam Nagy Imre kormányának, teljes nyíltsággal meg kell mondanom, hogy személyes 
meggyőződésem szerint se Nagy Imre maga se politikai csoportja nem akarta az ellen-

forradalmi rendszert tudatosan segíteni.  

Két6égtelen azonban, hogy ellenforradalmi erőik nyomása alá került és politikailag nagy bűnt 
követett el a nép ellen azzal, hogy látva a kialakult helyzetet,, ezt nem tárta fel bátran és 
őszintén a nép előtt, ellenkezőleg, úszott a soviniszta árral, feladta a munkásosztály pozícióit 
és ellenállásra hívott fel a segítségül hívott, a népet és rendszerünket az ellenforradalommal 

szemben megvédeni szándékozó szovjet csapatokkal szemben.  

Külön kell szólnom arról a fontos kérdésről, amely ma a legszélesebb tömegeket foglalkoztat-

ja hazánkban. Arról az alapvető kérdésről, ami engem és néhány társamat a Nagy Imre kor-

mány volt minisztereit, arra a döntő elhatározásra bírt, hogy kilépve ebből a kormányból, a 
magyar forradalmi munkás-paraszt- kormány megalakítását kezdeményezzük.  

Népi demokratikus rendszerünk és nemzeti függetlenségünk ma egymástól el nem választható 
kérdésről mondom el nézetemet, hozzáfűzve, hogy tapasztalatom szerint e kérdésről vallott 
nézetemet ma már az öntudatos dolgozók tömegei is teljes mértékben osztják és magukénak 
vallják.  

Már a múlt hét közepén világossá vált, hogy a bekövetkezett súlyos helyzetből csak kétféle 
kivezető út van.  

Az egyik: tovább járva a Nagy Imre kormány összeomlásra vezető útját, előtérbe állítva a 
szovjet csapatok kivonásának kérdését és annak nyomán tehetetlenül szemléljük, hogy az el-

lenforradalmi fehérterror lemészárolja előbb Budapesten, majd vidéken a kommunista mun-

kások, parasztok, értelmiségiek aktív tömegét, azután a kommunistákkal rokonszenvezőket, 
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majd valamennyi népi demokratikus hazafit. Azután félredobva az ellenforradalom, a Nagy 
Imre és minden más demokratikus összefogásra alapozott kormányt, hogy tiszta ellenforra-

dalmi kormányt hozzon létre. Ez az ellenforradalmi kormány azután megsemmisítve a népha-

talom utolsó maradványait is, visszaadva mindent, a gyárakat, a bányákat, a bankokat, a föl-

det a régi tulajdonosoknak, visszaültetve a nép nyakára a főjegyzőket, az arisztokratákat és a 
csendőröket, visszaállítja hazánkban a kapitalista földesúri rendszert. Végű1 pedig a nép ere-

jének szétzúzása után eladja hazánk függetlenségét a gyarmattartó imperialistáknak. Ez volt 
az egyik lehetséges út.  

A másik út minden erővel, szovjet csapatok segítségét is igénybe véve, gátatvetni az ellenfor-

radalmi hullámnak, megvédeni munkásosztályunkat, parasztságunkat, egész népünket népi 
demokratikus rendszerünket, szocialista vívmányainkat és jövőnket a megsemmisítéstől, hely-

reállítani a törvényes és alkotmányos rendszerünket, a békés, normális életet, a jobb rendet, 
és hozzálátni égető és fontos kérdések megoldásához, a sebek begyógyításához., új és szebb 
életünk építéséhez.  

A megoldandó kérdések között szerepel, hogy a rend helyreállta után leüljünk tárgyalni a var-

sói szerződést aláíró országok kormányaival a szovjet csapatok Magyarország területéről 
való kivonásáról. A szocialista, népi demokratikus Magyarország, a népi hatalom megvédése, 
a nemzeti függetlenség és szuverenitás teljes biztosítása csak ily módon lehetséges. A súlyos 

helyzetből csak ezt az egyetlen kivezető utat írta elő kötelezően számunkra az ország és a nép 
érdeke. Mi ezt az utat választottuk.  

Nyíltan meg kell mondani azt is, aki ma azt a nézetet vallja, hogy előbb vonják ki az országból 
a szovjet csapatokat, akár akarja, akár nem, az ellenforradalom, az imperialista járom, a 
nemzeti függetlenség elvesztése mellett adja le szavazatát.  

Ma igazán csak az áll a népi hatalom és a nemzeti függetlenség ügye mellett, aki meggyőző-
déssel vallja, hogy minden erővel és lehetséges segítséggel, a szovjet csapatok segítségét is 
igénybe véve, zúzzuk szét az ellenforradalmat, erősítsük meg népköztársaságunkat és azután 
üljünk le, tárgyaljuk meg a szovjet csapatok Magyarország területéről való kivonásának kér-

dését.  

Ezeken az alapvető kérdéseken kívül van még néhány fontos politikai kérdés, ami népünket ma 
különösen foglalkoztatja. Elsősorban a megbántott nemzeti érzéssel kapcsolatos kérdésekre 
gondolok. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt-kormány azon a nézeten van, hogy címe-

rünk a Kossuth-címer, honvédeink egyenruhája feleljen meg a magyar hagyományoknak és 
március 15. ismét a magyar szabadságharc pirosbetűs ünnepe legyen.  

A kormány két nappal ezelőtt .rendeletét adott ki, hogy a kötelező idegen nyelvet az iskolában 
a tanuló szabadon, maga választhassa meg; Szintén hagyományainkhoz híven, vissza kell 
majd állítani iskoláinkban az osztályzásnak nálunk régebben megszokott módját, hogy a leg-

jobb jegy az egyes és ne az ötös legyen.  

Meg kell mondani azt is, hogy azokra a szolgai és talpnyaló intézkedésekre, amelyekkel 
Rákosiék népünk nemzeti érzését súlyosan megbántották, és amelyeket most nekünk késleke-

dés nélkül helyre kell hoznunk, nem a Szovjetuniónak, vagy a szovjet népnek volt szüksége, 
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hanem azoknak a hízelgőknek, akik saját népüktől elszakadva, szolgai másolással akarták 
magukat igazolni, és hazánkban a szovjet barátságot a maguk számára monopolizálni. 

Sokat foglalkoztatja ma a közvélemény egy részét a különböző pártok kérdése is. E kérdéssel 

kapcsolatban a következőket mondhatom. Nem tudjuk máskép jövő feladataink megoldását 
elképzelni, mint úgy, hogy a legkülönbözőbb pártállásponton és világnézeten levő emberek 
részt és felelősséget kapjanak és vállaljanak az ország ügyeinek vitelében minden fokon. A 

legszélesebb demokratizmus, nemzeti összefogás, az igazi népfront-politika alapján, állunk és 
ennek megfelelően a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt-kormány a szó legtisztább értelmé-
ben lesz nemzeti egységfront-kormány és az is marad.  

Népköztársaságunkban, a közügyek intézésében helyet és szerepet kapnak mind azok, akik e 

rendszer alapján állnak, de ki kell rekeszteni azokból mindazokat, akik népi demokratikus 
rendszerünkkel szemben ellenséges érzésekkel viseltetnek. A társadalmi munka széles terüle-

tén pedig együtt kívánunk dolgozni mindazokkal a hazafiakkal, akik készek népünk legalapve-

tőbb közös ügyét, a béke ügyét velünk együtt védelmezni.  

Vannak emberek, akiket a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt-konmánv megalakulása után 
kétség fogott el, hogy nem akarják egyesek ismét visszahozni a régi bürokratikus párt- és ál-

lamvezetési módszereket. Személyes tapasztalatom alapján állíthatom, hogy Magyarországon 
ma nincs egyetlen ember sem vezető párt, vagy állami poszton, aki a régi hibás politikát, vagy 
vezetési módszereket vissza kívánná állítani.  

De még ha akadna is olyan ember, aki a régi módszereket vissza akarná állítani, olyan ember 

már nincs, aki képes is volna rá, mert a tömegek nem akarják a régi hibákat viszontlátni és 
kérlelhetetlenül elsöpörnék helyéről azt a vezetőt, aki ilyesmire vállalkoznék.  

A vezetés eltökéltsége, a régi hibák leküzdésére két példát akarok megemlíteni. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt Intéző Bizottsága szombati ülésén határozatot hozott több tucat olyan 

ember ügyében, aki a Rákosi-klikk politikáját képviselte a párt, társadalmi és állami élet veze-

tő posztjain. Ezeket a volt párt- és állami vezetőket arra köteleztük, hogy térjenek vissza ere-

deti foglalkozásukhoz és dolgozzanak úgy, mint az állam bármely más polcára a termelésben, 
az építő munkában.  

Az állami vezetés bürokratikus és néptől elszakadt módszereinek felszámolása érdekében a 
kormány elvi határozatot hozott a minisztériumok és más állami főhatóságok összevonására, 
számuk csökkentésére, ideértve a volt államvédelmi hatóság felszámolását elrendelő belügy-

miniszteri végrehajtási utasítás is. amely már meg is jelent.  

El vagyunk tökélve a múlt hibáinak gyökeres felszámolására nem vezet közülünk senkit a 
bosszú áll ás szelleme és ezt nem tűrjük meg semmiféle helyi szervnél, beosztottnál sem.  

Ellenkezőleg, tudatában vagyunk annak, hogy a dolgozó nép elsősorban a munkásosztály és a 
vele szövetséges parasztság bizalmát bírva lehet csak vezetni és kormányozni hazánkat.  

Ez kötelességünkké teszi, hogy a dolgozók minden jogos kívánságát megvizsgáljuk és közöljük 
mindazt, ami a közérdek károsodása nélkül megoldható, megoldjuk. Tudjuk, hogy az ország-

ban rengeteg megoldásra váró kérdés van, ezeket nem lehet egyik napról a másikra rendezni. 
Ezért elhatároztuk, hogy ha egy kérdés megoldásához még nincs meg a szükséges erő és lehe-
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tőség, azt nyíltan és kertelés nélkül megmondjuk. Felfogásom szerint nem azért vagyunk fele-

lős poszton ilyen nehéz időkben, hogy szépeket mondjunk, hanem azért, hogy igazat mondjunk 
és a nép érdekében cselekedjünk. A kormány november 10-i ülésén elhatározta, hogy legké-
sőbb január 1-i végrehajtási határidővel a munkabéralapot fel kell emelni 10 százalékkal, 
mégpedig úgy, hogy az 1200 forintnál kevesebbet kereső munkások bérét 15 százalékkal, az 
1200 – 1500 forint között kereső munkások bérét 8 –10 százalékkal fel kell emelni. Ugyanezen 
az ülésen elhatároztuk, hogy a gyermektelenségi adót eltöröljük. Megerősítette a kormány a 
dolgozó parasztságot sújtó beszolgáltatási rendszer eltörléséről szóló korábbi határozatot is.  

Ezeken a rendszabályokon túl ma tovább nem mehetünk. Ellenkező esetben az 1945–1946-os 

évhez hasonlóan pénzromlás, infláció kezdődne hazánkban, ez pedig nem a dolgozó javát 
szolgálná, hanem a szenvedéseit fokozná.  

A kormány határozatot hozott arra is, hogy a harcok következtében hajléktalanná vált káro-

sultak lakáskérdésének mielőbbi megoldása érdekében az összevonás révén felszabaduló 
egyes minisztériumi épületeket lakás céljaira kell átadni. Ugyancsak örömmel fogadta a kor-

mány a Magyar Szocialista Munkáspárt Intéző Bizottságának azt a bejelentését, hogy a ko-

rábban irodáknak használt épületeket a kormányszervek rendelkezésére bocsátja azzal, hogy 
velük a dolgozók lakásigényeit segítjük kielégíteni.  

A kormány látja a rendkívül felgyülemlett kérdéseket, de a tennivalókat nem lehet felülről 
varázsszavakkal megoldani, csak az egész nép összefogott erejével és munkájával.  

Segítsen a feladatok megoldásában a munkás, a bányász, a vasutas, a parasztember éppen 
úgy, mint a szellemi életünknek azok a képviselői: írók, újságírók, művészek, tudósok és diá-
kok, akik a múlt hibáinak feltárásában oly jelentős szerepet játszottak.  

Külön fordulunk a budapesti dolgozókhoz.  

Budapesten még mindig előforduló orvlövészek, fosztogatás, rablás és gyújtogatás felszámo-

lása, a még mindig fegyverrel kóborlók lefegyverzése, a börtönökből kiszabadult bűnözők 
összeszedése, a lakosság életének és vagyonának védelme, a törvényes rend, a normális élet 
munkafeltételeinek teljes helyreállítása ma már nem annyira katonai, mint inkább karhatalmi 
és rendészeti feladat. Ennek gyors befejezéséhez azonban a lakosság önvédelmi segítsége is 
szükséges. A házak lakói a sok helyen már alkalmazott öntevékenységgel óvják saját házaikat, 

életüket és vagyonukat. Ne engedjenek házaikba fegyverrel kóborló idegeneket. Ha ilyenek 

mutatkoznak, fegyverezzék le őket és az így összeszedett fegyvereket éppen úgy, mint az utcán 
összeszedett fegyvereket adják át a legközelebbi magyar karhatalmi rendőr, vagy szovjet kar-

hatalmi alakulatnak.  

Honfitársaim, dolgozó testvéreim!  

Igen súlyos napok varrnak mögöttünk és sok nehéz feladat megoldása vár mindnyájunkra. De 
ezek nem leküzdhetetlen nehézségek és nem megoldhatatlan feladatok. Ha a nép legöntudato-

sabb férfiai és női példamutatóan talpraállnak, kezükbe veszik néphatalmunk védelmének 
megerősítésének ügyét, mindnyáján egy akarattal munkához látunk, eddigi szocialista vívmá-
nyainkra támaszkodva kilábalunk a bajokból és a múlt árnyai után tiszta, boldogabb, barát-

ságosabb élet napja virrad népünkre. Örvendetes és biztató jelenség az is, hogy harcunkban 
nem vagyunk magunkra hagyatva. A testvéri szocialista országokban úgy, mint a kapitalista 
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országokban, milliók és milliók figyelik aggódva, hogy leküzdjük-e az ellenforradalom hidrá-
ját.  

Hiszem, hogy igen és tudom, hogy már a nehezén túl vagyunk. A szocializmus hívei, valamint 

azok a nem szocialista, de az igazság és haladás ügyét őszintén szolgáló igaz emberbarátok, 
akik népünk javát akarják és nem a reakció felülkerekedését, nemcsak rokonszenvvel néznek 

felénk az egész világon, hanem kinyújtották segítő kezüket is. Értékes támogatást jelentenek 
számunkra a nyugati országokból a Vöröskereszt útján hazánkba eljuttatott adományok is. 
Felhívásunkra a testvéri országok egész sora válaszolt már jelentős segítséggel. Az albán, a 
bolgár, a csehszlovák, a kínai, a lengyel, a mongol, a német, a román és. a szovjet szocialista 
országok kormányai jelentékeny segítségnyújtást határoztak el és indítottak útnak hazánk felé.  

Munkások, Parasztok, Értelmiségiek, Honfitársaim!  

Országunk és népünk nem egyszer volt már a maihoz hasonló súlyos helyzetben. Ezeken a 

nehézségeken népünk összefogott erejével, lelkesedésével, forró hazaszeretetével még mindig 
úrrá lettünk. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány rendületlenül bízik népünk al-

kotó erejében és bizton hiszi, hogy sikeresen leküzdjük mai nehézségeinket is és győzelemre 

visszük a dolgozó nép ügyét.‖31
 

 

November 14-én a Borsodi Szénbányászati Tröszt munkástanácselnökei és a bányák 
főmérnökei közös megbeszélést tartottak. Az értekezleten megjelentek az Ózdi Szénbányásza-

ti Tröszt, Ózdi Kohászati Üzemek, a diósgyőri vasgyár és a vasút képviselői is. A borsodi 

tröszt vezetői a termelési problémákat szerették volna megvitatni. Zsille Lajos beszámolóját a 
küldöttek nem engedték végigmondani, lehurrogták, ezért a főmérnök kénytelen volt elhagyni 

a helyiséget. Korabeli pártértesülések szerint az ormosbányai Burkus Sándor egy 6 tagú bi-

zottság felállítását javasolta, amelynek célja az lett volna, hogy repülőgépen az ENSZ-be men-

jenek és kérjék, hogy küldjenek rendfenntartó csapatokat Magyarországra.  

Javaslatáról nem tudtak dönteni, mert beszaladt egy diósgyőri volt munkástanácselnök, aki 

kérte, adjanak robbanóanyagot, robbantsák fel a vasutakat, mert „a szabadságharcosainkat 
ezerszámra viszik Oroszországba". 

Az értekezlet félbeszakadt. Kiss István igazgatósági munkástanácstag utasította Czelláth Mi-

hály mártabányai munkástanácselnököt, hogy hozzon robbanóanyagot, majd a hír ellenőrzése 
céljából Melczner Károly igazgatósági munkástanácstaggal elindult Nyíregyházára. Mintegy 

három óra múlva visszatérve közölték, hogy nem láttak sehol deportált magyarokat. Csupán 
annyit mondtak, hogy Nyíregyházán nagy létszámú szovjet egység van. Czelláth Mihály a két 
láda robbanóanyagot felhasználatlanul vitte vissza Mártabányára.  

Aznap estefelé Koval Pál kormánymegbízott telefonon utasította Nagy Lajost, hogy másnap 
100 %-os termelés legyen. Erre azonban esély sem volt, hiszen a munkásság nagy százaléka 
nem ment be dolgozni.  

November 15-én a Borsodi Szénbányászati Tröszt képviselői ismét a Lenin Kohászati 
Művekben vettek részt egy gyűlésen. Rimán János, az LKM nagyüzemi munkástanácselnöke 
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ugyanis telefonon kérte Nagy Lajost, hogy menjen át, mert az emberek ki akarnak vonulni. 
Nagy Lajos Kővári Ferenccel, Fidler Istvánnal, Szabó Lajossal, Burkus Sándorral és két 
ormosi munkástanácstaggal át is ment. Az LKM-ben már ott volt Koval Pál és Kukucska Já-
nos kormánybiztos is. Az egybegyűltek sem Kukucskát, sem Koval Pált nem engedték be-

szélni. Az igencsak feszült hangulatú gyűlésen felszólalt Nagy Lajos is, aki tájékoztatta az 

egybegyűlteket, hogy beszélt a szovjet katonai parancsnokkal, aki kijelentette, hogy „mi nem 
a magyar nép meggyilkolására jöttünk, hanem a harmadik világháború megakadályozására". 
Közölte, hogy arra kérte a szovjet parancsnok, hogy ne menjenek ki az utcára, mert akkor 

lövetni fog. Nagy Lajos hangsúlyozta, hogy „csak akkor lenne értelme a szovjet csapatokkal 
felvenni a harcot, ha legalább 10 ezer repülővel és ugyanannyi harckocsival rendelkeznénk, 
mert bátor ugyan a magyar nép, de kár lenne ilyen formában minden szembeszállás, tüntetés, 
mert csak a drága véreinket hullajtanánk el." Utána Burkus Sándor szólalt fel, aki november 
1-i fővárosi útja tapasztalatairól számolt be. Elmondta, „hogy a szovjetek mennyire tönkre 
tették Budapestet és halomra gyilkolták." Az egybegyűltek rendkívül felháborodtak.  

A tömegből kisebb csoport vált ki, hogy Kukucskáékat ledobják a tetőről, azonban ezt a mun-

kástanács vezetőinek sikerült meghiúsítania. A kommunista vezetőket az ablakon mentették 
ki a feldühödött munkások elől. A munkástanács helyiségébe vitték őket, ahol, tárgyalás kez-

dődött az LKM és a tröszt munkástanácsainak vezetőivel. A munkástanácsi vezetők követelé-
sére a pártvezetők ígéretet tettek arra, hogy lépéseket tesznek a megyei munkástanács letartóz-

tatott tagjainak a kiszabadítása érdekében. Kukucska János a gyári K-vonalon felhívta a kor-

mányt. Apró Antalt sikerült elérni, akit kért, tegyenek valamit Földvári32
 ügyében.  

November 14-én délelőtt a sajószentpéteri bányaüzembe ózdiak érkeztek, s sztrájkra 
szólítottak fel, azonban nem jártak eredménnyel, a délelőttös műszakosok leszálltak és termel-

tek. Később a munkát mégis felfüggesztették, napokig nem volt termelés.  

November 18-án délelőtt a bányában az ózdiak kezdeményezésére nagygyűlést hívtak össze, 
amelyen megjelentek az ózdi és a borsodi szénbányászati tröszt képviselői is. A borsodi tröszt 
vezetői a termelésre szólították fel a dolgozókat. Korabeli pártértesülések szerint a gyűlésen 
elhatározták, hogy a bányák 1-1 küldöttéből delegációt állítanak fel, amely november 19-én 
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reggel a Borsodi Tröszt épülete elől Budapestre utazna, hogy közöljék a kormánnyal, nem 
ismerik el és követeljék a szovjetek azonnali kivonulását.  

A küldöttség sorsáról többet nem tudunk, azonban a történet később átalakult. Az 1957-es 

nyomozati iratokban ugyanis már ENSZ-hez induló delegációról találunk információkat. Nagy 

Lajos rendőrségen tett vallomása szerint Jónás Tibor vetette fel a sajószentpéteri gyűlésen, 
hogy indítsanak az ENSZ-hez egy küldöttséget, de javaslatát elutasították. Nagy Lajos azon-

ban – a későbbi tanúvallomások szerint – egy bányászgyűlésen mégis arról számolt be, hogy a 
küldöttség elindult.  

Tagjai a vallomások többsége szerint ormosiak voltak, Kővári Ferenc mégis úgy értesült, 
hogy a sajókazai Jónás Tibor, a miskolci Melczer Károly és a Miskolcon dolgozó kazincbar-

cikai Fidler István voltak a tagjai. Információ hiányában többet erről nem tudunk, az viszont 
bizonyos, hogy november végén az imént megemlített tröszti igazgatósági munkástanácstagok 
az ormosi Burkus Sándorhoz hasonlóan valóban emigráltak.  

November 17-én tett a karhatalom először kísérletet bányaüzemi nemzetőrség lefegy-

verzésére. Lőrincz Lóránt százados vezetésével 26 fős karhatalmi egység vonult ki a 
Lyukóbányára, ahol körbevette a bánya bejáratát, s felszólította a szolgálatban lévő nemzetőrt, 
hogy rakja le fegyverét. A felszólításra a nemzetőr, tüzeléssel válaszolt, így kisebb lövöldözés 

alakult ki. Az épületben lévő nemzetőrök látták, hogy teljesen körbe vették őket, ezért feltétel 
nélkül megadták magukat. A lövöldözés nem járt sem sebesüléssel, sem halálos áldozattal. A 
karhatalom hat nemzetőrt előállított a megyei rendőrkapitányságra.  

Az üzemi munkásság és bányászság követelésének eleget téve november 17-én hazaengedték 
Földvári Rudolfot, majd később a megyei munkástanács többi elhurcolt tagját is. Ennek hatá-
sára Borsodi Szénbányászati Tröszt november 17-e többször is állást foglalt a sztrájk ellen, 
szemben a Nagybudapesti Központi Munkástanács felhívásával, amely november 21-én 48 
órás tiltakozó sztrájkot hirdetett meg. A tröszt munkástanácsa a munka felvétele, illetve a 
termelés fokozása érdekében több felhívást is kiadott, vezetői pedig sorra keresték fel a bá-
nyatelepeket. Ez nem volt mindenhol problémamentes. A legrosszabbul termelő Ormosbá-
nyán például a termelés fokozásáról beszélő Nagy Lajost a bányászok csákánnyal akarták 
megverni.  

A termelést zavarókörülmények elhárítása érdekében Zsille Lajos naponta érintkezett az 
MSZMP megyei bizottságával, illetve a frissen kinevezett kormánybiztossal, Horváth Pállal.33

  

A széntermelés fokozatosan nőtt, azonban a Borsodi Szénbányászati Trösztben még november 
végén sem haladta meg a napi 500 vagont.  

Ez közel sem érte el a kívánt mennyiséget, ezért a nyersanyaghiány enyhítése céljából no-

vember 27-én a megye delegációja – köztük az ózdi és a borsodi trösztök képviselői – a cseh-

szlovákoktól kértek szenet.  

Lassacskán valamelyest sikerült „konszolidálni a szénbányászat vonalán a helyzetet és a Bor-

sodi Szénbányászati Tröszt az elsők között volt az ország széntermelésében és volt olyan idő-
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szak, mikor a Borsodi Szénbányászati Tröszt az ország széntermelésének 50-60 %-át biztosí-
totta."  

November 21-én Nagy Lajos és Kővári Ferenc Budapestre utazott, hogy részt vegye-

nek a kormány és az ország bányászmunkástanácsainak megbeszélésén. A bányászküldöttek 
először egyeztették követeléseiket, majd Kádár Jánoshoz indultak, aki 11 órára várta őket. 
Mivel a delegáció fél órát késett, csak Apró Antal iparügyi miniszterrel tudtak beszélni, mivel 
Kádár már külföldi követekkel tárgyalt. A bányászok a Nagybudapesti Központi Munkásta-

nács 9 pontos programját fogadták el, s ennek megvalósítása érdekében ígéretet tettek arra, 
hogy felveszik a munkát, és egy hónapos határidőt adtak a kormánynak a politikai kérdések 
rendezésére, valamint azok közzétételére. Mivel rövid ottlétük alatt több küldöttség várt foga-

dásra, a Nagybudapesti Központi Munkástanáccsal abban egyeztek meg a bányászok küldöt-

tei, hogy politikai téren ők képviselik a bányászságot is. Kérték Apró Antalt, hogy ismerjék el 
a Nagybudapesti Központi Munkástanácsot, ő azonban kitérő választ adott.  

A széntermelés fokozása céljából sorra jelentek meg a felhívások. November 21-én a 
Megyei Munkástanács, 26-án a frissen összeülő Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága adott 

ki felhívást.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt Igazgatósági Munkástanácsa és Igazgatósága felhívásában 
még azon vájárokat, segédvájárokat és csilléseket is bányamunkára való jelentkezésre szólí-
totta, akik más iparágakban helyezkedtek el. A Megyei Munkástanács és a megyei pártvezetés 
pedig december 2-ára „becsületműszakot" hirdetett meg az üzemi és területi munkástanácsta-

gok és a párttagság számára, hogy példát mutassanak a széntermelés fokozásában.  

A munkamorált azonban nagymértékben rombolta, hogy egymás után tartóztatták le a bá-
nyászvezetőket.  

November 19-én este az Ózdi Kohászati Üzemek és az Ózdi Szénbányászati Tröszt – a 

megyei munkástanács üléséről épp hazatérő – közös küldöttségét tartóztatták le a miskolci 

Szentpéteri kapuban. A delegáció tagjai az ÓKÜ részéről Antalköz József, Cziffra Gyula és 
Kónya Nándor, a szénbányászati tröszt képviseletében Kiszely Gyula munkástanácselnök volt. 
A hír másnap reggel gyorsan elterjedt. A munkásság kijelentette, amennyiben még délelőtt 
nem engedik vezetőiket szabadon, leáll a gyár. A küldöttséget végül november 23-án enged-

ték szabadon, miután a lefolytatott vizsgálat igazolta, hogy az ellenük emelt vádak alaptala-

nok voltak.  

 

Antalköz József Ózd34
 

 

„ A szénbányászok kérése  

Az illetékes szervek sürgősen intézkedjenek  

Tegnap reggel Annabányáról kereste fel a 

szerkesztőségünket az egyik szénbányász, gépkeze-
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lő. Közölte a bányászok kérését, amelynek teljesítése jelentősen előre vinné a munkát vala-

mennyi szénbányában.  

– Három műszakos termelést akarunk – mondotta a szénbányász –, ezt tűztük ki célul. 

Ez az akaratunk azonban csak óhaj marad számunkra, ha az illetékes szervek az alábbi kérdé-
sekben sürgősen nem intézkednek:  

Mint ismeretes, a szénbányászok jelentős része vidéken lakik. Munkába szállításukról a 
MÁVAUT köteles gondoskodni. S itt van az első akadály. A munkába szállítás rendszertelen. 
Tokajból az autót csak 6 óra után engedik ki. Kövesdről sem indul el rendesen. A gépkocsive-

zetők félnek, nem akarjak vállalni az utat. Az úton rendre igazoltatnak, ez rendjén is van. 
Azonban egyik-másik igazoltató kissé többet enged meg magának a kelleténél. Ez megfélemlíti 
a bányászokat, a gépkocsivezetőket. Sürgősen intézkedni kell, mert mindaddig munkaerőhi-

ánnyal fog küszködni valamennyi bánya és a vidéken lakó szénbányászok nélkül a három mű-
szakos termelés csak álom marad.  

Energiát kémek a meginduló gyárak és üzemek. Ehhez sok szén kell. Elegendő szenet pedig 
csak a teljes munkáslétszámmal dolgozó bányák tudnak adni. Legyen a szállítás rendszeres, 
vessünk véget minden túlkapásnak és gondoskodjunk a közbiztonság megszilárdításáról. Lás-

sák el a bányászautókat olyan igazolványokkal, amelyek birtokában a szállítás teljesen féle-

lemnélkülivé és 'zavartalanná válik.  

Manapság Miskolcon senki sem tudja pontosan, hogy mikor indulnak az utolsó villamosok. Az 
egyik este 5 órát. a másik hatot, a harmadik 7 órát mond. Azt kérdezik a szénbányászok, akik 
helyben laknak, hogy mit csináljanak azok, akik este 10-re mennének munkába és nincs villa-

mos. Ugyanakkor mi történik azokkal, akik este 10-kor jönnének haza munkából. Illene itt is 

rendet teremteni és helyreállítani a normális villamosjáratot.  

Nem elég csak arról beszélni, hogy szénbányászok dolgozzatok, adjatok szenet, hanem biztosí-
tani kell a munka feltételeit is. A szénbányászok dolgozni akarnak, intézkedjenek azonnal az 

illetékes szenek, hogy a szénbányászok három műszakos termelésben dolgozhassanak is. Egy 

percet se késlekedjünk. mert kell a szén és ez most már nem a bányászokon múlik.‖35
 

 November 28-án az edelényi III-as aknánál kezdődött sztrájk. Ekkor vált ugyanis is-

mertté, hogy a rendőrség őrizetbe vette és Miskolcra szállította Nagyfejeö János bányászt és 
dr. Hatvani Viktort, az edelényi járási munkástanács egykori elnökét.  

A bányászok kijelentették, hogy addig nem veszik fel a munkát, ameddig Nagyfejeöéket ki 

nem engedik. Megnyugtatásuk céljából délután Nagy Lajos, a tröszt igazgatósági munkásta-

nácsának elnöke tartott náluk gyűlést Géber Sándorral, a III-as akna munkástanácselnökével 
és Hevesi János főmérnökkel. Nagy Lajos kérte, hogy „csak dolgozgassanak, legyen mégis 
valami, és annyi szenet adjanak, hogy meg ne fagyjanak". Szavai meghallgatásra találtak, a 
bányászok leszálltak a bányába.  

A korabeli iratokból nem derül ki, mennyi ideig voltak fogságban az edelényi vezetők, csupán 
annyi bizonyos, hogy dr. Hatvani Viktor december 18-án köszönte meg levélben Földvári 
Rudolfnak, hogy közbenjárt érdekében. 
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Ózd, 1956. október 26. 

 

 

„ A borsodi bányászok új bérezési rendsze-

réről 

Nem olyan régen törölték el a bányászatban 
eddig alkalmazott progresszív darabbérezést. A bányászok valamennyien örömmel fogadták 
ezt, hiszen nem is hívták egymásközt csak „hajtószakmánynak―, mert kiszipolyozta a bányász 
fizikai erejét. 

Az Ózdi és a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozóinak új bérezési rendszere az eddiginél 
sokkal jobban ösztönöz több termelésre is és jentősen növeli a bányászok alapkeresetét. Eddig 
a szénfejtésen dolgozók alapbére 48 forint, elővájáson 52. az iparosoké 38-tól 48-ig, a szállí-
tóké és általában a napszámosoké 24-től 34-ig alakult, s emellett a földalatti pótlék már ben-

ne volt a megállapított alapkeresetekben.  

Az új bérezések szerint szénfejtésen 60 forint, a különleges szaktudást igénylő feltáráson 66 
forint, iparosoknál 38-tól 64 forint, napszámosoknál 30-tól 47 forintig állapították meg az 
alapkereseteket, ebhez jön még a 30, illetve 20 százalékos földalatti pótlék.  

Az új bérezéssel járó magasabb kereset jobb munkára serkent majd minden borsodi bá-
nyászt.‖36

 

 

December 3-án a Borsodi, a Mátravidéki és az Ózd Szénbányászati Tröszt munkásta-

nácsai közös ülést tartottak Ózdon, amelyen 7 pontból álló határozatban rögzítették követelé-
seiket, így a munkástanácsok jogköréről szóló rendelet megváltoztatását, a bányaipari dolgo-

zók szabad szakszervezetének alulról történő megválasztását. A bányászmunkástanácsok kiáll-
tak a termelő munka megindítása és fokozása mellett, ugyanakkor azt politikai és gazdasági 

követeléseik teljesítésének feltételéhez kötötték. 
Elítélték a december 1-i salgótarjáni munkásta-

náccsal szembeni „terrorcselekményt" (vagyis a 

helyi forradalmi vezetők őrizetbe vételét), amelyet 
a „tiszti különítményben megbújt felforgató elemek követtek el" és követelték a „rendbontó 
elemek felszámolását és megszüntetését‖.  

December 5-én a Nagybudapesti Központi Munkástanácsba beválasztott hat bánya-

mérnököt letartóztatták. A hírre az ország több szénbányászati trösztje (pl. a dorogi és a tatai) 
sztrájkba kezdett vezetőik kiszabadítását követelve.  

 

„ Kiemelt bért kapnak a bányászok  

– ennek pénzügyi fedezete 415 millió forint –  
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A kormány határozata december 1-től lépett életbe 

A szén-, érc- és ásványbányászati dolgozókat az ország gazdasági életében elfoglalt 
különösen fontos szerepüknek megfelelően kiemelt bérezés illeti meg. Ezért a magyar forra-

dalmi munkás-paraszt kormány 1956. december 1-ével elrendeli a bányászok kiemelt bérezé-
sének bevezetését, amelynek pénzügyi fedezetéről – négyszáztizenöt millió forintról – a, pénz-

ügyminisztérium gondoskodjék. 

A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium vezetője a felügyelete alá tartozó bányászati iparágak-

ra ennek megfelelően végrehajtási utasítást adjon ki. (MTI)‖37
 

 

„60–72 forintos kereset műszakonkint a 20–30 százalékos földalatti pótlékon felül  

Készül a bányászok bérrendezésével kapcsolatos végrehajtási utasítás 

A kormány utasította a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium vezetőjét, hogy a kormány 
határozatának megfelelően dolgozza ki a bérezéssel kapcsolatos végrehajtási utasítást. Az 
alábbiakban, ismertetjük a készülő végrehajtási utasítás néhány fontos pontját:  
A végrehajtási utasítás kimondja, hogy szakmánybérezés alapjául szolgáló bérkategóriákat az 
egyes termelési folyamatokra a következők szerint kell alkalmazni:  

A feltárási munkánál műszakonkint 72 forintot, az elővájásnál 68 forintot, a fejtésnél 61 forin-

tot és a fenntartásnál 60 forintot kell fizetni.  

A vájárok és a csapatcsillések nem szakmunkán végzett munkájának díjazására az alábbi mű-
szakbéreket állapították meg: Vájárok műszakonkint 62 forintot, csapatcsillések 49 forint 60 
fillért kapnak. .Amennyiben az omlasztási és farablási munkákat darabbérben végzik, úgy a 
darabbéreket az egyes kategóriában említett. 72 forintos műszakból kell képezni,  

A végrehajtási utasítás a többi között kimondja, hogy a szakmányban nem végezhető különle-

ges bányászati munkák bérét 60–112 forint műszakkeresetben állapítják meg.  

A kiszolgáló munkás szakmák, iparosok, szállítók, egyéb munkások műszak bére a következő 
határok között mozoghat: Szakmunkások bére műszakonkint 44–72 forint, szállítók és anyag-

mozgatók 40—56 forint, betanított és segédmunkások 32–48 forint között. A nagy szaktudású 
és képességű iparosok és egyéb ebbe a kategóriába tartozó dolgozóknak műszakonkint 104 
forintig terjedő kiemelt személyi fizetést lehet adni.  

A végrehajtási utasítás szerint a munkát végző rokkant bányászokat általában műszakonkint 
56 forintos bérrel kell elszámolni, s amennyiben munkakörük szerint magasabb bértételhez 
tartoznak, úgy részükre a magasabb bértételt kell kifizetni.  

A végrehajtási utasítás kimondja, hogy a felsorolt bérekre a darab béreseknél 30, az időbére-

seknél a földalatt eltöltött műszakokra 20 százalékos földalatti pótlékot kell elszámolni. 
(MTI)‖38
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 December 6-án Miskolcon és Ózdon is értesültek az eseményről, de a munka nem állt 
le.  

 

„ Egyre több szenet termelnek a borsodi szénbányák  

A berentei bányaüzem dolgozóinak mintegy 70 százaléka száll le rendszeresen a bá-
nyába. Ez lehetővé teszi, hogy már két műszakban termeljenek. Az egy hónappal ezelőtti napi 
teljesítéshez viszonyítva 40 százalékos termelékenységet érnek el. A bányaüzemben, naponta 
2–3 új dolgozót vesznek fel. Több leszerelt katona is jelentkezett bányásznak, akik azelőtt az 
üzemben a bányászkatonai zászlóaljban dolgoztak. A bányászokat az elmúlt napokban nyug-

talanította a bérezés kérdése. Az újságban azonban elolvasták, hogy rendezik jogos bérköve-

teléseiket, s ez megnyugtatta őket.  

A kurityáni bányászok alig egy hónappal ezelőtt napi 60 vagon szenet küldtek a felszínre. A 
napokban átlagosan 26 vagon szenet termelnek. Az összdolgozóknak mintegy 12–13 százaléka 
az, amely nem jelent meg munkában, A legényszálláson mindössze tíz üres ágy várja vissza a 
bányászokat. 

A sajókazai bányaüzemben mindössze három napig szünetelt a munka. A dolgozóknak a 90 
százaléka két műszakban jár siktára. A harmadik műszak alatt fenntartási munkálatot végez-

nek. A napi termelés 12–17 vagon között ingadozik. A napokban 15 új dolgozót vettek fel az 
üzemhez.‖39

 

 

December 8-án délelőtt a főmérnök szobájában a Borsodi Szénbányászati Tröszt mér-

nökei az üzemi munkástanácselnökök követelésére úgy döntöttek, hogy a budapesti kollégák 
kiszabadítása érdekében felveszik a kapcsolatot a minisztérium illetékeseivel és a tröszt ter-

melésének leállítását fogják „előlegezni" más trösztökhöz hasonlóan. A döntést befolyásolta 
az is, hogy Burkus Sándor javaslatára előzőleg határozatot hoztak arról, hogy ha a munkásta-

nács tagjait „bántalmazás éri", minden bánya azonnal leáll.  

Fél tizenegy után telefonkapcsolatot létesítettek különböző trösztökkel. Kővári Ferenc 

alberttelepi bányamérnök, igazgatósági munkástanácstag az ózdi trösztöt hívta fel. Horváthy 
Lóránd beruházási osztályvezető közölte, hogy náluk nincs sztrájk. A beszélgetés után 
Horváthy is érdeklődött K-telefonon Kassai miniszterhelyettestől, de kérésére Lőcsei Lajos 

igazgatóval együtt várakozó álláspontra helyezkedtek. Fél kettő után Kassai tájékoztatta őket, 
hogy a mérnökök (pontosabban egy részük) szabad, így a sztrájk Ózdon elmaradt. 

Zsille Lajos pedig a tatabányai trösztöt hívta fel, ahonnan Solymos Mihály főmérnöktől, a 
tröszt munkástanácselnökétől azt a tájékoztatást kapta, hogy jelenleg nem dolgoznak.  

Ezután K-telefonon tárgyalásokat kezdtek a minisztérium vezetőivel. Zsille Lajos előbb 
Csetneki István minisztériumi termelési főosztályvezetővel beszélt, aki közölte, hogy maga a 
miniszter foglalkozik az üggyel és kapcsolta őt. Zsille tájékoztatta a minisztert, hogy a terme-

lés Borsodban emelkedik, elérte a 400 vagont, jelenleg is termelnek, de a budapesti mérnökök 
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letartóztatása miatt nem tudja az eredményt továbbra is tartani. Czottner Sándor bánya- és 
energiaügyi miniszter közölte, hogy ő maga intézkedik az ügyben, a bányamérnököket még 
aznap szabadon engedik és kérte, hogy várjanak türelemmel. Kiss István lyukóbányai mun-

kástanácselnök kivette Zsille kezéből a telefont és pontos határidőt kért Czottnertől, déli 12 
órában állapodtak meg. A megbeszélt idő előtt egy-két perccel a miniszter titkára közölte, 
hogy Czottner 1 óráig türelmet kér. Nagy volt a zűrzavar, többen azt gondolták, hogy be akar-

ják őket csapni. Különösen Kiss István agitált a sztrájk mellett. 1 órakor teljes erővel fellán-

golt a követelés, hogy ki kell mondani a sztrájkot, azonban öt perc múlva dr. Kassai Ferenc 

telefonon ismertette Czottner üzenetét, mely szerint ő K-telefonon beszélt a parlamentben 
tartózkodó Tömpe István belügyminiszter-helyettessel, aki közölte, hogy négy mérnök már 
szabad, a többit pedig délután 4 óráig ki fogják engedni. Zsille kérte Kassait, hogy telefonon 

értesítsék őket, amikor a többiek is kiszabadultak és a rádióban is tegyék közzé a kiszabadulá-
sukat, hogy a többi tröszt is értesüljön. A beszélgetés után Kiss István és mások amellett vol-

tak, hogy szabadon engedésükig sztrájkoljanak, de Zsille határozott utasítására értesítették az 
üzemeket, hogy mindenki menjen le a bányába, kezdődjön meg az előkészítő munka - fúrás, 
réselés, robbantás, rakodás - de a szállítást csak a kiértesítés után kezdjék meg, vagyis, amíg a 
mérnököket ki nem engedik, addig a föld alá termeljenek.  

Délután fél öt tájban Csetneki főosztályvezető telefonon tudatta a két mérnök kiszabadulását. 
Ekkor Zsille utasítást adott a külszíni szállítás beindítására.  

A főmérnök ezzel megakadályozta a sztrájkot, hiszen a külszíni szállítás néhány órás szüne-

teltetése nem akadályozta a termelést. Bár a sztrájk elrendelésére nem került sor, több bányá-
ban, így például Mártabányán és Annabányán mégse kezdődött meg a munka. Mártabányán a 

dolgozók a letartóztatottak szabadon engedéséig megtagadták a munkát, Annabányán pedig a 

hírre a többségben vidéki bányászok egyszerűen hazautaztak.  

December 8-án a borsodi küldöttség tagjaként, Nagy Lajos igazgatósági munkástanácselnök 
részt vett a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács értekezletén. A borsodiak nem csatlakoz-

tak a 48 órás sztrájkfelhíváshoz, sőt ellene foglaltak állást. Nagy Lajos a kormány kérésére 
nyilatkozatot adott ki a sajtónak, amelyben „elítélte és károsnak bélyegezte a budapesti köz-

ponti munkástanács létét és tevékenységét‖. 

Bár a tröszt nem csatlakozott a sztrájkhoz, a termelés mégis visszaesett. Ennek több oka is 
volt. A bányászok elszigetelt akciókkal próbálták megakadályozni a munka felvételét. 
Herbolyán például egy cédulát tettek ki, amelyben megfenyegették a dolgozókat, hogy ha hét 
csillénél többet mernek termelni, „legépfegyverezik őket" és rálőttek egy szállító autóra is.  

„December 10-én a sajószentpéteri 2-es akna és a szénosztályozó között az iparvasút 
sínét ismeretlenek 17 óra 50 perckor felrobbantották."  

December 11-én az edelényi III-as aknánál a délutáni műszakosok nem mertek le-

szállni, mert olyan rémhíreket hallottak, hogy aki lemegy, azt megverik. Az üzemi munkásta-

nács közbelépésére – rövid kieséssel – a termelés megindult.  

December 12-én este nyolc óra körül Uppony közelében lévő bedevári kanyarnál, egy 

elhagyatott, sziklákkal borított területen pedig rálőttek egy bányászautóbuszra. Kriston Sán-

dor vájár, a királdi bányaüzem munkástanácstagja életét vesztette, egy másik pedig megsebe-
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sült. A gyilkossággal Mészáros Lajos volt upponyi nemzetőrparancsnokot vádolták, aki a 
nemzetőrség megszüntetése óta a rendőrség kötelékében szolgált. Mészárost a Debreceni Ka-

tonai Bíróság halálra ítélte. A másodfokú bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezte és a bíró-
ságot új eljárásra utasította, amely ezúttal mozgalomban való részvétel és szándékos ember-

ölésért 15 évre ítélte. Mészáros mindvégig tagadta a gyilkosság elkövetését. Az eljárás iratai-

nak tanulmányozása alapján valószínűsíthető, hogy valóban nem ő követte el a bűncselek-

ményt. 

A helyzetet csak nehezítette, hogy december 9-10-én tüntetések színhelye volt Miskolc. 10-én 
már fegyveres összecsapásokra került sor a szovjet és karhatalmista erők, valamint a tüntetők 
között és még 11-én is szórványos lövöldözés volt a városban. A lövöldözések során két szov-

jet, egy karhatalmista és – az anyakönyvi adatok alapján bizonyíthatóan – négy tüntető vesz-

tette életét.  

A szovjet és a magyar hatóságok a következő három nap folyamán mintegy 150 személyt 
állítottak elő, azonban egy részüket másnap szabadon bocsátották. A letartóztatottak között 
voltak Novák József és Frigyik Lajos annabányai nemzetőrök is, akik csak a lövöldözés hírére 
érkeztek a Tizeshonvéd utcai laktanyához, valamint a salgótarjáni Kiss István, a Nagybátony-

Szorospataki bányaüzem munkástanácsának a titkára. Kiss István személye igen fontos volt, a 
kommunista propaganda őt használta fel bizonyítékul, hogy a fővárosból irányított ügynökök 
indították el a nyomdai „provokációt". Az Északmagyarországban cikket jelentettek meg 

róla, amelyben számos rágalom mellett azt állították, hogy „Kiss Istvánnak - akit még alja-

sabb emberek Budapestről irányítottak – az volt a célja, hogy egész Nógrádban, majd a bor-

sodi szénmedencében véres terrort, ellenforradalmat robbantson ki. Létrehozott egy 16 tagú 
agitátor csoportot. [...] A csoport tagjait az ország különböző területére küldte azzal a céllal, 
hogy beszéljenek az üzemek munkástanácsaival és mindenütt kezdjék meg a felvonulást, tünte-

téseket, fegyveres harcot, mert ha mindenütt egyszerre sikerül kirobbantani, akkor térdre 
kényszeríthetik a Kádár-kormányt "  

Az őrizetbe vettek nagy részét lassan szabadlábra helyezték, mások fogságban maradtak.  

A fentieken túl más események is borzolták a kedélyeket. December 10-én a rendőrség 
Cseszár Vilmos rendőr őrnagy vezetésével kísérletet tett a kazincbarcikai szénosztályozó mun-

kásőrségének (nemzetőrségének) lefegyverzésére. A fegyverek átadását azonban Király Imre 

munkásőrparancsnok megtagadta, sőt a dolgozók a rendőrség érkezésének hírére sztrájkolni 
kezdtek.  

A munka folytatása érdekében a megyei munkástanács volt elnöke, Kiss József érkezett hoz-

zájuk. Felhívására azonban igen agresszíven reagáltak, így „csúfosan" menekülnie 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.  

December 12-én ugyanis őrizetbe vette a szovjet-parancsnokság Nagy Lajost, a Borsodi Szén-

bányászati Tröszt munkástanácselnökét és ifj. Vermesi Béla rudolftelepi munkástanácselnö-
köt. Letartóztatásuk nem volt véletlen. Mindkettőjük neve felmerült napokkal korábban, a 
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december 8-án tartott megyei pártaktíva értekezleten, amelyen részt vett Apró Antal is. A 

herbolyai Makkai István kijelentette: „addig, amíg a munkástanácsunknak az elnöke egy 
mindszentista, és Nagy Lajos félék a Trösztben vannak, addig onnan jó munkát várni és a 
bányászoktól, szenet várni ilyen nehéz téli időszakban nem lehet."  

A szovjetek Nagy Lajost azzal vádolták, hogy ő a parancsnoka az állítólag a Bükkben lévő 
húszezer partizánnak, akiket ő is kosztol; 50 embere „a Szovjetunióban ellenforradalmat 

szít", tartja az ENSZ-szel a kapcsolatot és sztrájkra uszított több bányában.  
Nagy Lajos – aki gyakorta beszélt a bükki partizánokról, többször kicsit kiszínezve az igazsá-
got – tehát fecsegése miatt került őrizetbe. A letartóztatás híre gyorsan elterjedt. Az ormosi és 
rudolftelepi bányászok sztrájkba léptek és közölték, amennyiben másnap reggel 9 óráig nem 
helyezik szabadlábra vezetőiket, a bányászok gépkocsikkal és vonattal vonulnak Miskolcra és 
kiszabadítják vezetőiket. Ifj. Vermesi Bélát már aznap este szabadlábra helyezték, ő azonban a 
kijárási tilalom miatt reggelig a trösztnél maradt.  

A bányaüzemek fenyegetéséről Zsille Lajos december 13-án reggel értesült. Sztrájkba lépett 
időközben az edelényi és a putnoki járás több bányaüzeme, valamint a berentei szénosztályo-

zó is. Zsille azonnal felvette a kapcsolatot Kukucska János kormánybiztossal, illetve a rendőr-

séggel és a segítségüket kérte. 8 óra után a rendőrségen kezdődött tárgyalás Nagy Lajos sza-

badlábra helyezéséről.  

A megbeszélésen jelen volt Zsille Lajos, Földvári Rudolf, Kukucska János, valamint szovjet 

és magyar tisztek. Szergejev ezredes elismerte, hogy nincsenek bizonyítékaik Nagy ellenfor-

radalmi tevékenységéről, ezért megállapodtak arról, hogy Nagyot is ki fogják engedni.  

„Egyes eseteknél mellé fognak az elvtársak. Így volt ez a Nagy Lajos ügyében is. Az utóbbi 5-

6 nap alatt ilyen kijelentéseket nem tett, a tapasztalat azt mutatja, hogy ilyet nem csinált. Azt 
javasolom, hogy ilyen személyi letartóztatások előtt egy rövid vitára üljünk le."40

 

Zsille azonnal visszatért a Trösztbe és telefonon utasította az ormosi és rudolftelepi bányászo-

kat, hogy induljon meg a termelés, a küldöttségek azonban már elindultak. Ifj. Vermesi Bélát 
Zsille gépkocsival azonnal a bányászok elé küldte.  

A rudolftelepi munkástanácselnök Sajószentpétemél találkozott a Zombori Miklós vezetésével 
kiszabadítására induló rudolftelepi 8-9 tehergépkocsival és visszafordította őket.  

Délben szabadlábra helyezték Nagy Lajost is. A bányászvezért Földvári Rudolf és Kukucska 

János személyesen vitték a Szénbányászati Tröszt épületébe, és a sztrájk azonnali beszünteté-
sére szólították fel a bányászokat. Földvári Rudolf és Kukucska János Nagy Lajost azonnal 

leváltotta tisztségéről és az elnöki teendők ellátásával Kiss István igazgatósági munkástanács-

tagot bízta meg.  

„Kiss ígéretet tett arra, nem engedi Nagyot sehova egyedül, nehogy újra „süketségeket‖ be-

széljen." Nagy Lajos kérésükre azonnal telefonált az üzemekbe, tájékoztatta őket szabadulásá-
ról és felszólította őket a termelés megindítására.  

Kiss István regnálása rövid ideig tartott, a hónap végére a munkástanács elnöke ismét Nagy 

Lajos lett.  
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A bányászvezér letartóztatása miatti feszültség nem vezetett véres eseményekhez, de ez a be-

rentei szénosztályozónál nem sokon múlott. December 13-án a berentei szénosztályozó 

sztrájkjáról a miskolci karhatalom úgy értesült, hogy „huligán‖ személyek szállták meg a 
szénosztályozót, akik nem hagyják a munkásokat dolgozni. Hódos Jenő főhadnagy vezetésé-
vel 3 teherautón 50 főnyi karhatalmista egység érkezett 11 óra 30 perckor az üzemhez. 
,Harcszerűen közelítették meg a szénosztályozót és eközben a szénosztályozó területén lévő 
vagonokra indokolatlanul géppisztoly-sorozatot adtak le." A lövések hallatán pánik tört ki a 
dolgozók között, mert azt hitték, hogy szovjetek támadták meg őket. A munkások az iroda 
köré tömörültek. Hódos főhadnagy két karhatalmista kíséretében kereste fel Szabó Lajos 

munkástanácselnököt, aki közölte vele, hogy ameddig nem bocsátják szabadon Nagy Lajost, 

sztrájkolnak és amennyiben délután 3 óráig nem helyezik vezetőjüket szabadlábra, a bányá-
szok Miskolcra fognak vonulni. Miután tisztázták, hogy semmiféle „huligánok‖ nem akadá-
lyozzák a munkát, a karhatalmisták elhagyták a szénosztályozó területét. Nagy Lajos szabadu-

lásáról értesülve, a délutános műszakban megindult a munka.  

December 14-én a megyei rendőrkapitányság 20 fős egysége jelent meg a Szénosztá-
lyozónál, azzal, hogy olyan értesüléseket szereztek, miszerint az üzem területén engedély nél-

kül fegyvereket rejtegetnek. A dolgozók azt hitték, hogy ezúttal az ő munkástanács elnöküket 
akarják letartóztatni. A munkások ismét az iroda épülete elé vonultak, hogy tiltakozzanak a 
rendőrség akciója ellen. A rendőrség vezetője a fegyverek átadására szólította fel Szabó La-

jost. Ő viszont az üzemőrség parancsnokához, Király Imréhez irányította a rendőrt. Király a 

kérdést a munkásokra hárította, akik tiltakoztak a fegyverek átadása ellen.  
A rendőrség végül a fegyverek nélkül távozott, mert a feszült helyzetben összetűzéstől tartot-

tak. A szénosztályozó munkástanácselnöke egyre nagyobb szálka volt a kommunisták szemé-
ben. Különösen az bosszantotta őket, hogy Szabó Lajos – bár a forradalom kitörése előtt MDP 
vezetőségi tag volt az üzemben tiltotta a pártszervezést. A dolgozók ellenállása miatt rendőri 
fellépést nem mertek megkockáztatni, ezért megpróbálták lejáratni. December 18-án rágalma-

zó írás jelent meg róla az Északmagyarországban, nevének említése nélkül. A cikk szerint 
Szabó pár hónappal ezelőtt nem riadt vissza semmilyen eszköztől, hogy párttitkár legyen, 
majd pedig azért, hogy őt válasszák meg a munkástanács elnökének. „Nem tarthatom tiszte-

letben, hogy aki tegnap párttitkár akart lenni, ma mint munkástanácselnök nem riad vissza a 
leggyalázatosabb kommunistaellenes uszításoktól sem. Nem bízhatnak a munkások az ilye-

nekben. Nagyon szeretném, ha a Borsodi Szénbányászati Tröszt illetékesei megvizsgálnák, 
vajon milyen fizetést vágott zsebre a forradalom ideje alatt a munkástanács elnök, ha a 25 

fegyveres „testőr" tagjai havi 3000 forintot kaptak. (Ennyit még Horthy Miklós sem fizetett.)"  
A következő napokban ismét a termelés megindítására felszólító közlemények, újságcikkek 
jelentek meg az Északmagyarország című napilapban.  

December 14-én Földvári Rudolf és Kiss József, a már feloszlatott megyei munkásta-

nács egykori elnökei „új széncsata" győztes megvívására szólították fel a bányászokat.  

 

„Talán a borsodi bányászok meleg, megértő szíve, kőszívvé változott?"  

Rajtatok megyénk és hazánk figyelő szeme, akik hosszú évtizedek óta a magyar mun-

kásosztály első soraiba tartoztok! Diósgyőr, Ormosbánya, Királd, Somsály, Sajószentpéter és 
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a többiek mindig a munkáshatalom szilárd bástyái voltatok! 1945 óta nem volt olyan politikai 
és gazdasági csatája népünknek, melyben ne szereztetek volna megérdemelt babérokat és di-

csőséget a borsodi bányásznévnek. Az elmúlt hetekben is a borsodi bányászok termelték a 
legtöbb szenet, az ország szénvidékei közül. Volt olyan nap, amikor az ország széntermelés-

ének majdnem a felét a borsodi bányászok adták! Mert megértették, hogy ezt követelik tőlük a 
kórházakban fekvő betegek, az iskolába járó gyermekek, a családi otthonok melegét várók és 
keresők, a villanyfényre várók milliói, az üzemek munkásai és a vasutasok, hogy megkeres-

hessék betevő falatjukat. Az elmúlt napokban azonban már alig adtak naponta 2000 tonna 
szenet a borsodi bányák. Vajon miért, kérdezik százezrek a megyében és milliók az ország-

ban? Vajon ma, amikor ránk- köszöntött a tél már nem várják még többen, mint eddig a bor-

sodiak szenét. Talán a borsodi bányászok meleg megértő szíve kőszívvé változott? Talán va-

lami elhomályosította a borsodi bányászok eddig tisztán és messzelátó szemét?  

Borsodi bányászok! Rajtatok múlik megyénkben az élet normalizálása, a jólét növelésének 
megalapozása. Adjatok nap, mint nap több szenet az üzemeknek, a vasútnak, az élelmiszer-

iparnak, a betegeknek, az iskolásoknak, a családoknak!  

Ezt követeli tőletek népünk és a haza érdeke. Jogos követeléseitek lépésről-lépésre teljesülnek. 

Új bérezési rendszeretek közmegelégedésre talált, karácsony második napja fizetett munka-

szüneti nap lesz. Ez is adjon új erőt számotokra az új széncsata győztes megvívásához.  

Földvári Rudolf, Kiss József‖41
 

 

„ Felelőség, felelőség, felelőség! 

Nincs értelme kertelni, nézzünk a dolgok mélyére és vessük fel keményen a bányászok 
felelőségét. Azokhoz szólunk, akik letették a csákányt. Lássák mi a helyzet.  

Közeledik a gazdasági váltság, a munkanélküliség. Rövidesen az élelmezéssel is baj lesz. Hát 
értsük meg végre, szén nélkül nincs élet a földön.  

Egymás után érkeznek a hírek, hogy irtják az erdőt, pusztul nemzeti vagyonunk. Nincs szén, 
valamivel tüzelni kell, – ezt mondják az erdőirtók.  

Megválasztották a bányákban az üzemi munkástanácsokat, ők ma a gazdái a bányaüzemek-

nek, országos jogkört kaptak és a munkástanácsoknak kell felelniök a haza előtt a bánya ter-

meléséért. Ezt a felelőséget nem lehet átruházni az egyszerű bányászra. Mert Ő joggal felvet-

heti, megválasztottunk titeket, miért nem intézkedtek, hogy dolgozzon bányánk. S a rossz gaz-

dák, a rossz üzemi munkástanácsok egészen biztos kíméletlen szemrehányást fognak kapni 
tetteik miatt.  

Néhány bányából az ellenforradalmárok elkergették a bányászokat, nem hagyták dolgozni. 
Kijelentjük, hogy ezek az elemek nem kerülik el sorsukat, büntetlenül nem ússzák meg szára-

zon.  

A nemzet nem fogja megbocsájtani soha, ha bányászaink most cserbenhagyják a hazát. Ne 
hallgassatok ti becsületes, derék bányászok a nekivadult politikai kalandorokra, ezek nem 
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hazafiak, hanem a nemzeti érzést nyergelik meg, fasiszták és nem a népi hatalom hívei, hanem 
a nép esküdt ellenségei.  

Érezniünk kell valamennyiünknek a felelőséget ezekben a nehéz napokban az ország és a nép 
sorsáért. $ e felelőség a szénbányászatra most kettőzött erővel nehezedik. Szenet kér az or-

szág, adjatok hát!‖42
 

 

A többnyire kérő, szinte könyörgő, patetikus hangvételű felhívások mellett érdekes jelenség 
volt Kovács István rendőr őrnagy, a megyei rendőrkapitányság vezetőjének közleménye, 
amely jóval keményebb hangot ütött meg. A borsodi tröszt 2600 tonnás termelés visszaesését 

„szabotázscselekménnyel" magyarázta, „melyet sztrájk szervezésével és sok bányász félreve-

zetésével értek el Budapestről ideküldött ellenforradalmárok és a megyei helyi támogatói,.." 

Tájékoztatást adott Nagy Lajos, Vermesi Béla és más – meg nem nevezett – személyek letar-

tóztatásáról, és felszólította a bányászokat, „minden borsodi dolgozót, hogy a jövőben ne 
hagyja magát sztrájkra uszítani, határolják el magukat a sztrájkra uszítóktól, bátran fordulja-

nak szembe velük, juttassák őket a hatóságok kezébe. Nyíltan kijelentjük - folytatta a rendőr-

főnök -, hogy ezután mindenkit törvényes úton felelősségre vonunk, aki sztrájkra uszít, aki a 
termelést akadályozza, szabotálja, mert jelenlegi súlyos gazdasági helyzetünk tovább romlása 
gazdasági katasztrófába, szörnyű nyomorba döntené népünket. Ez ellen fellépni kemény esz-

közökkel hazafias kötelesség."  

A megyei rendőrkapitány közleménye alatt a nemrég szabadlábra helyezett Nagy Lajos nyi-

latkozatát hozták le, s nem véletlenül. Nagy Lajos azzal a feltétellel szabadult, hogy nem foly-

tat kormány- és szovjetellenes tevékenységet és teljes erejével segíteni fogja széntermelés fo-

kozását. A bányászvezér elítélte a sztrájkot. „Ismételni kívánom, - szólt a nyilatkozat - semmi 

közünk idegen elemek által hirdetett sztrájkhoz. Aki ezt tervezi és irányítani akarja, az a mun-

kásegységbe akar éket verni. Ne hagyjátok ezt, bányászok! Leplezzétek le a soraink közé befu-

rakodott ellenséget. Közösítsétek ki magatok közül, hogy Borsod megyében és az egész or-

szágban mielőbb visszaálljon a becsületes dolgozók által hőn óhajtott rend és béke."  

A megyei rendőrkapitányság megbeszélést tartott a szénbányászati tröszt vezetőjével és fi-
gyelmeztette, amennyiben nem tart rendet munkaterületén, eljárást indítanak ellene.  

A letartóztatások és fenyegetések megtették hatásukat. December 14-én Zsille Lajos javaslatá-
ra a Szénbányászati Tröszt értekezletén – a szovjet parancsnok jelenlétében – kisebb ellenállás 
ellenére a termelés fokozásáról, 700 vagonos termelési tervről határoztak. A tervet Rudolfte-

lep bámulatosan teljesítette.  

A december 9-10-i események, valamint a bányászvezetők letartóztatása által kiváltott 
sztrájkhullámok miatt a 4300 tonnás termelés 1700-ra esett vissza. A termelést még a hónap 
végén is gátolta a munkaerőhiány, de nehezítette az is, hogy a rendkívül erős december-
közepi hófúvás megbénította a munkások szállítását. A szovjet parancsnoksághoz fordultak 
segítségért, hogy tankokkal tisztítsák meg az utat.  
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December második felében Zsille Lajos a tervszámok kiadására kért engedélyt Kocsis Lajos-

tól, a miniszter első helyettesétől. Tekintettel arra, hogy még nem tisztázódott, hogy adhatnak-

e ki tervszámot, csak saját felelősségére engedélyezték. így a Borsodi Szénbányászati Tröszt 
volt az első, ahol a tervszámokat be lehetett vezetni.  

Zsille napi 691 vagonos termelésre adott utasítást, a termelési problémák december második 
felében megszűntek.  

A rendőri fenyegetések nem voltak alaptalanok. December 15-én megkezdte munkáját Mis-

kolcon a statáriális bíróság és már néhány nap múlva egy bányász állt a bíróság előtt. Huszár 
András mártabányai bányavillanyszerelőt december 15-én tartóztatták le fegyverrejtegetés 
miatt. December 19-én a Budapesti Helyőrség Katonai Bíróság rögtönítélő eljárás keretében 
12 évi börtönre ítélte.  

 

„ BÁNYÁSZOK!  

Határoljátok el magatokat a sztrájkra uszítóktól! 

A megyei rendőrkapitányság  közleménye 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt termelése az elmúlt napokban 4300 tonnáról kb. 
1700 tonnára esett vissza szabotázscselekmény miatt, melyet sztrájk szervezésével és sok bá-
nyász félrevezetésével érlek el Budapestről ideküldött. ellenforradalmárok és a megye helyi 
támogatói.  

A megyei fegyveres erők és az illetékes szervek már több egyént letartóztattak emiatt, többek 
között Nagy Lajost, a Borsodi Szénbányászati Tröszt munkástanácsának elnökét és Vermesi 
Bélát, a rudolftelepi bánya munkástanácsának elnökét, ormosi, alberttelepi, rudolftelepi, 

herbolyai, edelényi bányászok feljelentése alapján, akik tömegesen bizonyítják: Nagy Lajos 
olyan kijelentéseket tett, hogy15 000–20 000 fegyveres embere van a Bükkben és sztrájkra 
uszított több bányában.  

Vermesi Bélát szerdán este a megyei rendőrkapitányság szabadon engedte, mert további 
fogvatartása nem volt szükséges.  

Nagy Lajos ügyének törvényes vizsgálata és tisztázása jelenleg is folyik. Nagy Lajost szabad-

lábra helyeztük, mert becsületszavát adta, hogy nem uszít sztrájkra, nem folytat kormány- és 
szovjetellenes tevékenységet és teljes erejével segíteni fogja széntermelésünk fokozását. Ezzel 
is lehetőséget adunk számára a további becsületes munkához.  

Felhívunk minden bányászt, minden borsodi dolgozót, hogy a jövőben ne hagyja magát 
sztrájkra uszítani, határolják el magukat a sztrájkra uszítóktól, bátran forduljanak szembe 
velük, juttassák őket a hatóságok kezébe. Nyíltan kijelentjük, hogy ezután mindenkit törvényes 
úton felelősségre vonunk, aki sztrájkra uszít, aki a termelést akadályozza, szabotálja, mert 
jelenlegi súlyos gazdasági helyzetünk tovább romlása gazdasági, katasztrófába, szörnyű nyo-

morba döntené népünket. Ez ellen fellépni ilyen kemény eszközökkel hazafias kötelességünk. 
Népünk parancsa ez, amit becsülettel teljesíteni fogunk, s ehhez kérjük a borsodi dolgozók 
erőteljes támogatását.  
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A rendőrség és a karhatalom, erélyes intézkedéseit az is szükségessé teszi, mert fegyveres el-

lenforradalmárok és provokátorok aljasul rálőnek helyenként a munkásszállító autókra és így 
is gátolni akarják a termelést. Tegnap éjjel az ózdi járásban két bányászautóra orvul rálőttek 
és fegyveres ellenforradalmi banditák egy bányászt megöltek, egy bányászt pedig megsebesí-
tettek. Rendőri és karhatalmi egységeink azonnal megtették a szigorú intézkedéseket e felhá-
borító fegyveres provokáció elkövetői ellen a statáriumról szóló törvény alapján.  

Kovács István r. őrnagy,  

a megyei rendőrkapitányság vezetője‖43
 

 

„ Számítok a régi, sokéves tapasztalattal rendelkező bányászokra  

Nagy Lajos, a Borsodi Szénbányászati Tröszt munkástanácsa elnökének nyilatkozata 

BORSODI BÁNYÁSZOK, MUNKATÁRSAK!  

Az utóbbi napok eseményeinek következtében abba a gyanúba keveredtem, hogy a bá-
nyászokat, a bányák munkásait én szólítottam sztrájkba. Az én véleményem az: nekünk, bor-

sodi bányászoknak nem szabad beleesnünk abba a tévedésbe, hogy az a rend, amiért harcol-

tunk, részünkre munka nélkül fogja biztosítani a bért.  

Nem tartható tovább az az állapot, hogy egyes felelőtlen elemek megbontsák sorainkat.  

Egyszer és mindenkorra mindenkinek és ezen belül minden becsületes dolgozónak, bányász-

nak tudomásul kell vennie azt, hogy mi nem azonosítjuk magunkat semmiféle plakáton, illetve 

telefonon név nélkül bemondott sztrájkfelhívással. A mi álláspontunk az, nekünk dolgozni kell, 

hogy saját magunk részére, a dolgozó nép részére a jobb holnapot biztosítani tudjuk. Mi tán-

toríthatatlanul kitartunk amellett, hogy országunkat ebből a szomorú helyzetből, amelyben 

most van, csak becsületes, mindenki által becsületesen végzett munkával tudjuk kivezetni. 
Minden esetben számítok azokra a régi, sok éves tapasztalattal rendelkező bányászokra, ja-

vaslataikra, akik a dolgozó nép javát akarják. A bányászt becsületes gondolkodásmód, a be-

csületes munka igazolja.  

Rendezte a kormány a bányászok bérét.  

A munkástanács a bányászok javaslatai alapján a megyei végrehajtóbizottsággal karöltve, 
tárgyalásokat folytat a kormánnyal, a bányabeli utak, a bányákhoz vezető utak, valamint a 

lakótelepek karbantartásáról és felújításáról és igyekszik kiharcolni, hogy az az ötezer lakás, 
amit a bányászok részére kértünk a kormánytól, minél hamarabb felépüljön. Hogy, ezeket az 
eredményeket el tudjuk érni, a magunkra vállalt feladatokat végre tudjuk hajtani, feltétlenül 
szükséges az, hogy minden borsodi bányász egy emberként álljon ki a munka felvétele mellett, 
a termelés fokozása mellett. Saját magunknak kell megtisztítanunk sorainkat a nem odavaló 
elemektől.  

Ismételni kívánom, semmi közünk idegen elemek által hirdetett sztrájkhoz. Aki ezt tervezi és 
irányítani akarja, az a munkásegységbe akar éket verni. Ne hagyjátok ezt bányászok! Leplez-

zétek le a soraink közé befurakodott ellenséget. Közösítsétek ki magatok közül, hogy Borsod 
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megyében és az egész országban mielőbb visszaálljon a becsületes dolgozók által hőn óhajtott 
rend és béke.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt munkástanácsa nevében:  

NAGY LAJOS‖44
 

 

 

„ A kormány határozata a szén- és olajbányászat feladatairól  

A magyar forradalmi munkás- paraszt kormány határozatot hozott a szénbányászat 
termelésének folyamatos biztosítása érdekében.  

A határozat értelmében a bányaterületeken haladéktalanul meg kell javítani a közlekedést, 
hegy a bányászok zavartalanul eljuthassanak munkahelyükre. Ennek érdekében a bányászjá-
ratokat meg kell erősíteni kettőszáz személy- és teherszállításra alkalmas gépjárművel. Gon-

doskodni kell a bányászjáratok üzemeltetéséhez szükséges gumiabroncsról.  

A munkástanácsok, ha ez célszerű – kérhetik a bányászjáratok saját kezelésbe vételét.  

A határozat kimondja, hogy soronkívül biztosítani kell a bányászok anyag, villamosmotor, 
kábel, sodronykötél, hengerelt áru, bányafa és csőszükségletét. Az azonnali teendők közé so-

rolja a külfejtések késedelem nélküli megkezdését, s a termelés maximális biztosítását. Rövid 
időn belül meg kell vizsgálni a külfejtésre alkalmas új területeket, s ahol ez lehetséges, ott a 
munkálatokat azonnal meg kell kezdeni. A szükséges gépeket a népgazdaság valamennyi terü-
letéről a külfejtésekhez kell csoportosítani.  

A határozat intézkedik a munkaerő biztosításáról is. A bányaüzemek létszámának növelése 
érdekében például azokról a bányászati területekről, amelyek jelenleg nem elsősorban döntő 
jelentőségűek, a szakmunkásokat át kell irányítani a legközelebbi, szénbányákba.  

A kormány meghatározta az olajbányászat legsürgősebb teendőit is. Az olajtermelés biztosítá-
sa érdekében a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium vezetőjének gondoskodnia kell az olaj-

bányászat részére 6,5 mw villamosenergiáról. Ezzel az energiamennyiséggel napi kettőezer 
tonna nyersolajat kell termelni.  

A Közlekedés- és Posta ügyi Minisztérium vezetőjének feladata a nyersolaj- és az olajtermé-
kek soronkívüli torlódásmentes szállításának megszervezése.  

A magyar forradalmi munkásparaszt kormány határozata az azonnali intézkedéseken kívül 
megjelöli a szénbányászat 1957-ben végrehajtandó legfontosabb feladatait is.  

A határozat értelmében 1957-ben a szénbányászok létszámát 20–25.000 fővel növelni kell Az 
ipar struktúrájának tervbevett átalakítása következtében a nehéziparból felszabaduló munka-

erő egy részét fokozatosan a bányászat területére kell irányítani.  

A bányászok lakásszükségletének biztosítása, érdekében tízezer lakást kell építeni. A jelenle-

ginél legkedvezőbb feltételek mellett kell lakásépítési kölcsönt adni.  
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A kormány utasította a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium és az Országos Tervhivatal veze-

tőjét, hogy állapítsák meg a szénbányászat, célszerű legmagasabb termelési szintjét, s azt fi-
gyelem levéve tegyenek javaslatot a feltétlenül szükséges beruházásokra, valamint a Külke-

reskedelmi Minisztérium vezetőjét, hogy kezdjen tárgyalásokat jelentős mennyiségű külföldi 
szén behozatala érdekében, (MTI)‖45

 

 

 

„ Dolgosnak a bányászok 

Zavartalan a munka Sajókazán 

A sajókazai bányaüzem a borsodi szénmedence egyik legrégibb bányája. Mintegy 160 
év óta bányásszák a szenet ebből a bányaüzemből. A sajókazai bányászok a tragikus esemé-
nyek ideje alatt is becsülettel helytálltak. December 17-ig 193 vagon szenet küldtek a felszín-

re. A dolgozóknak mintegy 90 százaléka jár rendszeresen dolgozni. A napi teljesítményük 18–
20 vagon. A sajókazai bányászok, hogy egyre több szenet adhatnak az országnak, lelkes mun-

kájúik mellett elsősorban ez annak köszönhető, hogy a bánya műszaki vezetői gondoskodnak a 
zavartalan munkáról. A széntermelés mellett nagy gondot fordítanák a feltárási munkákra is. 
A legnehezebb napokban is telepítették a feltárási munkahelyeket.  

A múlt hét keddi események a sajókazai bányaüzemhez tartozó Szeles-akna dolgozói között 
bizonyos zavart okozott, úgy, hogy kedden délután a Szeles-aknai dolgozók nem szálltak le a 

bányába. A másik aknában azonban, ezen a napon is eleget tettek a bányászok hazafias köte-

lességüknek: szenet termeltek.  

Biztató hírek Kondóról  

A kondói bányaüzemben is egyre biztatóbb a széntermelés. A bánya állapota kielégítő. 
A dolgozók hangulata is egyre javul. A napokban már a dédesi bányászok is megérkeztek 

munkahelyükre. De még így is produktív hiány van. December 17-ig 1160 tonna szenet adtak 

az országnak. A bányászok három harmadban, dolgoznak.  

A bányaüzem vezetői a legmesszebbmenőkig gondoskodnak a dolgozók ellátásáról. Eddig 36 
hízottsertést vágtak le, amit a dolgozók rendelkezésére bocsátottak.  

Megjelennek munkahelyükön a kurityáni bányászok is  

A kurityáni bányaüzemben úgy a kül-, mint a földalatti munkahelyeken egyre nagyobb 
ütemben termelik a szenet. A dolgozók túlnyomó többsége rendszeresen megjelenik a munka-

helyén, úgy, hogy kétharmadban folytathatják a termelést. A bánya műszaki vezetői a szén-

termelés mellett nagy gondot fordítanak a fenntartási munkák elvégzésére is. December 17-ig 

533 tonna szenet bocsátottak rendelkezésre a kurityáni bányászok.  

Harc a tűzzel Alberttelepen  

Az alberttelepi bányászok még ma is a tűzzel vannak elfoglalva. Mint ismeretes, már 

huzamosabb idő óta tűz ütött ki a bányájukban, s kénytelenek voltak a bánya legjobban terme-
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lő szénmezőit leállítani. A dolgozók azonban minden erejüket megfeszítve azon vannak, hogy 
szenet is termeljenek. December 17-ig 1702 tonna szenet termeltek. A dolgozók túlnyomó 
többsége rendszeresen háromharmadban jár munkába. 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt jelenti: Szombaton 315 vagon szenet termeltek a bá-
nyászok 

A Borsodi Szénbányászati Tröszthöz tartozó bányaüzemek egyre több szenet küldenek 
a felszínre. Szombaton, a tröszt területén 3266 bányász szállt le a tárnákba, ebből 1234 pro-

duktív munkás. Szombaton 315 vagon szenet termeltek a borsodi tröszt bányái. Ezen a napon 
a legkiemelkedőbb teljesítményt a rudolftelepi bányaüzem nyújtotta 38.6 vagon szénnel. Az 
ormosi bányászok 38.1 vagon szenet termeltek.  

Hétfőn a tröszt területén 3092 bányász szállt le dolgozni, jelenleg nagyrészük a bányák álla-

pota miatt a fenntartáson dolgozik s mindössze egy harmadrészük teljesít szolgálatot a szén-

fejtésen.‖46
 

 

„ Bányásztanácskozás volt Miskolcon  

Naponta legalább 605 vagon szénre van szükség 

A Borsodi Szénbányászati Tröszthöz tartozó bányaüzemek munkástanács elnökei, fő-
mérnökei és gazdasági vezetői megbeszélést tartottak kedden délelőtt Miskolcon, a tröszt ta-

nácstermében. 

Zsille Lajos, a tröszt igazgató-főmérnöke elmondotta az egybegyűlteknek, hogy Miskolcon az 
elmúlt napokban kétszer, háromszor tartottak áramszünetet. Nincs szén.  

A megye üzemei teljesen szénkészlet nélkül állnak.  

– El kell követnünk mindent – mondotta –, hogy naponta a tröszt legalább 605 vagon 
szenet küldhessen a felszínre. S ezzel még mindig nem mondtam sokat. Vannak bányaüzemek. 
ahol a munka helyes szervezésével, áttelepítésekkel többet tudnának már most is adni, mint 
amennyit jelenleg felszínié küldenek. A legtöbb helyen azonban a legnagyobb problémát a 
létszámhiány, főként pedig a produktív létszámhiány okozza. Ezen természetesen az elmúlt 
napokban kiadott, kormányrendeletnek megfelelően igyekszünk segíteni.  

Elmondotta, hogy az ünnepekre való tekintettel – ahhoz, hogy ne legyünk karácsonykor sötét-

ben – feltétlenül szükséges volna, hogy vasárnap, természetesen az önkéntesség, elve alapján 
termeljenek a bányászok.  

Zsille Lajos igazgató-főmérnök szavai után a bányák, üzemek munkástanács elnökei, főmér-

nökei emelkedtek szólásra.  

Sokan mások a munkafegyelem megszilárdítására hívták fel a figyelmet.  

– Nem lehet úgy dolgozni, hogy műszakonként négy, legjobb esetben öt óra hosszat 
tartózkodjanak csak a bányában.  
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S miért? Mert a munkásbuszok korán indulnak, s mindenki fél, hogy lemarad. Meg kell végre 
szüntetni azt az állapotot is, hogy a bánya haszonfát tüzeljék. Nem állunk olyan, jól a bánya-

fával, a bányászok ellátottságáról szólva, bírálták, a felsőnyárádi Népboltot. amely már ides-

tova négy hónapja van zárva festés miatt. Bányászaink nem tudnak nyugodtan dolgozni, ha 

nincs részükre biztosítva a megfelelő élelmiszer ellátás. Ezen sürgősen változtatni kell – 

mondották.  

Farkas László a kondói bányaüzem munkástanács elnöke és Jáni Gyula a sajószentpéteri ba-

nyák főmérnöke felszólalásában bírálatot mondott, munkástanácsok ne tétovázzanak. 

– A gyakorlat eddig az volt, hogy az értekezleteken, megbeszéléseken volt egy pár 
hangoskodó, akik a sztrájk mellett szálltak síkra. Hiába mondták a józanabb gondolkodású 
emberek, hogy a sztrájk kész öngyilkosság. A munkástanács nem határozott sem jobbra, sem 
balra. Sőt, akadtak olyan munkástanács tagok, akik azzal rémisztgették az embereket, hogy az 

erdőben fegyveresek vannak. Természetesen ezzel félelmet keltettek a dolgozókban. Nem mer-

tek elindulni munkahelyeikre. Meg kell végre teremteni a munkához szükséges egészséges 
légkört. Azok a munkástanács tagok pedig, akik az elmúlt hetekben azzal kompromittálták 
magukat, hogy sztrájkra szítottak, lépjenek le a porondról, mert, az ilyeneknek már nem fog-

nak hinni most, ha munkára szólítanak.  

A résztvevők közül többen megemlítették a bányász munkaruha és lábbeli ellátás problémáit. 
Az újonnan jelentkezők részére feltétlenül biztosítani kell a ruhaellátást is.  

Végezetül Zsille Lajos igazgató-főmérnök zárta le az értékes megbeszélést.‖47
 

 

„ Szenet kér az ország, szenet vár a nép! 

Szenet! Szenet! Szenet! Ezt kiáltják a gyárakban a bénán álló gépek, a hideg kórter-

mekben fekvő betegek, a háziasszonyok, akik nem tudják megfőzni ebédjüket, az óvodákban, 
napközikben didergő csöppségek. Szenet kér az ország, szenet vár a nép!  

Bányászaink az ország napi szükségletének mintegy egyheted részét termelik. Még nagyon sok 
bányász nem vette fel a munkát, a dolgozók, teljesítménye sem kielégítő. Országos viszonylat-

ban bányászaink a régi fejteljesítménynek csak az egyharmadát termelik. Megyénk bányáiban 
se valami rózsás a helyzet. A Borsodi Szénbányászati Tröszt október 23. előtt 1100 vagon 

szenet termelt, jelenleg pedig 300–320 vagon szenet küld a felszínre (ez komoly fejlődés a 
december elejihez képest). Sajnos, még mindig gyakori az olyan jelenség bányaüzemeinkben, 
hogy jóval a munkaidő megkezdése után szállnak le a tárnákba cs munkahelyüket a munkaidő 
lejárta előtt elhagyják. Az is előfordul. – mint mondják –, hogy a bányászok széntermelés he-

lyett kártyáznak, beszélgetnek.  

A lakosság már most is érzi a gazdasági bajok hatását, pedig eddig még a Kádár-kormánynak 
sikerült elhárítani a nagyobb veszélyt. Az állami üzletekben régi áron lehet vásárolni, a kész-

letekből fedezni tudták a szükségletet. De semmi sem tart örökké! A raktárak kifogynak s a 
külföldi segély csak átmenetileg enyhít a nehéz helyzeten.  
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Azt is őszintén meg kell mondani, a szenet külföldi segéllyel sem tudjuk pótolni, mert azoknak 
az országoknak is kevés van, akiktől eddig kaptunk.  

Bányászainknak világosan kell látniuk, hogyha nem adnak több szenet, az ország gazdasági 
helyzete katasztrofálissá válik. A bányászaink, ha továbbra sem adnak megfelelő szénmennyi-

séget, újabb áram- és vonatkorlátozások lesznek. Pedig a bányászoknak sem mindegy, hogy 
esténként villany- vagy karbidlámpa mellett olvashatják a szeretteiktől kapott levelet. De ez 

még csak a kisebbik baj. Sajnos, azonban a kevés szén arra készteti a kormányt, hogy elsősor-

ban a sok energiát fogyasztó nehézipari üzemekben beszüntettesse a munkát. Ez pedig több 
tízezer dolgozó munkanélkülivé válását jelenti. Mindez a bányászok miatt.  

Bányászaink nehéz, felelősségteljes munkájukban nincsenek magukra hagyatva. A Kádár-

kormány teljes egészében mellettük áll. Bizonyítják ezt a legutóbbi intézkedései. A forradalmi 
munkás-paraszt kormány a bányászokhoz intézett felhívásában elismeri, hogy a bányászmun-

ka nem könnyű munka. Éppen ezért kinyilatkoztatta: a Magyar Népköztársaságban a bányá-
szok keresetének kell az első helyen állnia valamennyi munkás keresete közül! A kormány to-

vábbá elrendelte, hogy azoknak a bányászoknak. akik október 23 előtt is dolgoztak és legké-
sőbb december 15-től ismét felvették a munkát, az augusztus, szeptember és október hónapban 
elért keresetüknek megfelelően. december 22-én, az erre az időre esedékes hűségjutalmat 
megkapják. A kormány kimondta, hogy az eddiginél sokkal jobban kívánja támogatni a bá-
nyászok családi ház építését. Az a bányász, aki legalább 3 évet a bányában töltött, családi ház 
építésére állami kölcsönt és építőanyagot kaphat.  

A kormány gondoskodott az öreg bányászokról is. Azoknak a nyugdíjas bányászoknak, akik 

munkát vállalnak, a korábbi rendelkezésekkel ellentétben, rendes munkabérükön kívül teljes 
nyugdíjukat is folyósítja.  

Mindezek az intézkedések azt bizonyítják, hogy a Kádár-kormány bízik a bányászokban és 
segíti munkájukat. A bányászok azzal válaszoljanak a kormány bizalmára, hogy egyre több és 
több szenet termelnek. Szenet termelni ma nem könnyű munka. Sok toborzott bányász vissza-

ment a falujába, így a szénbányákban nagyon kevés ma a munkáskéz. A Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt vezetősége nagyon helyesen, ezen úgy kíván segíteni, hogy felhívással fordul a 

megye dolgozóihoz; jelentkezzenek bányamunkára.  

A több széntermelés érdekében nagy feladat hárul a bányaüzemek munkástanácsaira. Bátran 

kimondhatjuk. hogy egyetlen iparág munkástanácsaira sem bárul ilyen nagy feladat. A bá-
nyász munkástanácsok hassanak oda, hogy megszűnjön a munkaerőhiány, s biztosítsák a za-

vartalan széntermelést. A munkástanácsok áldozatos munkájukkal, hány ásztársaik segítségé-
vel érjék el, hogy ellássák a magyar ipart szénnel, szenet adjanak a kórházaknak, az iskolák-

nak, a melegre vágyó családoknak.  

A szénért vívott harcban, – amely ma az életet jelenti – nagy feladat vár a bányaüzemek mű-
szaki vezetőire is. Szaktudásuktól ma nagyon sok függ. Jó műszaki vezetéssel, a műszaki felté-
telek biztosításával érjék el, hogy valamennyi bányaüzem termelése a közeljövőben ugrássze-

rűen emelkedjék.  

A magyar nép hízik a bányászokban. Bízik bennük, mert tudja, ha összefognak, és közös erő-
vel nekigyürkőznek a munkának: lesz szén! S ha lesz szén, hamarább összeomlik a sötét ellen-
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forradalom összes mesterkedése, újra megindulnak a ma még bénán álló gépek, meleg lesz a 
kórházakban és napközi otthonokban – győz a Magyar Népköztársaság, győz a magyar nép 
élniakarása!‖48

 

 

A rendőrség és a karhatalom egymás után fegyverezte le az üzemi őrségeket. December 22-én 
a mártabányai és az annabányai nemzetőrségek fegyvereit kobozták el, arra hivatkozva, hogy 

„a termelést akadályozták, és a bányászokat fenyegették."  

Magukkal hurcolták Keszthelyi Józsefet, az őrség parancsnokát is, akit előzetes letartóztatásba 
helyeztek és eljárást indítottak ellene. Kezdetben statáriális bíróság elé kívánták állítani, 

azonban a fegyverrejtegetés vádja minden alapot nélkülözött, ezért ügyét „csak" rendes bíró-
ság elé terjesztették. 1957. július 10-én a miskolci megyei bíróság Keszthelyi Józsefet demok-

ratikus államrend elleni mozgalomban való részvétel és sztrájkra való uszítás miatt 12 évre 
ítélte. A Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte ítéletét és új eljárás lefolytatására utasí-
totta a megyei bíróságot. Ekkor Keszthelyit szervezkedésért 4 évre ítélték, másodfokon bünte-

tését 1 év 8 hónapi börtönre csökkentették.  

December 24-én a rendőrség Magyar András rudolftelepi bányászt tartóztatta le fegyverrejte-

getés miatt. Magyar nem vett részt a forradalomban, december elején szerelt le a honvédség-

től, azonban szolgálati pisztolyát magánál tartotta, s igazoltatás során megtalálták nála. Bár 
szabadon bocsátása érdekében a munkástanács, az üzemvezetőség és az üzemi MSZMP veze-

tősége közös kérvénnyel fordult 1957. január 2-án a megyei rendőrkapitánysághoz, Magyart 
január 5-én a statáriális bíróság 10 évi börtönbüntetésre ítélte.  

 

„ Még két napig futnak a mozdonyok, aztán szénhiány miatt leáll a forgalom  

Az ünnepre mehet gyalog haza a bányász is  

Naponta 800 tonna szén kellene 

Meglepett az az őszinte kedvesség, mellyel a MÁV Igazgatóságon fogadtak. S az még 
inkább, hogy az irodák ott is fűtetlenek, nincs szenük. A vasúti tisztek már a beszélgetés első 
pillanataiban elmondották: örülnek, hogy végre őket is felkeresi az újságíró, mert nekik is sok 
a problémájuk, gondjuk, bajuk.  

Milyen nehézségekkel küzdenek? Czerődy Imre mérnök, az igazgatóság energetikusa először 
csak ezt mondja:  

– Nincs szén, veszélyben van a további forgalom.  

Majd bővebben elmagyarázza: naponta 800 tonna szénre lenne szükségük, hogy normálisan 
közlekedjenek a vonatok a gyors, a sebes, a mentesítő és valamennyi tehervonat. De sajnos ez 

csak álom, jelenleg semmilyen szénkészlettel nem rendelkeznek.  
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Meg két napig futnak mozdonyaink, aztán teljesen leáll a forgalom. A helyi munkásvonatok 
még közlekednek, de. most már csak az segítene, ha a borsodi bányák teljes erővel megkezde-

nék a termelést.  

– Mennyi szenet várnak a borsodi bányászoktól?  

– Naponta legalább 400 tonnát. Ennyit kaptunk, október 23 előtt is. A normális forga-

lomhoz azonban ez is kevés, a másik 400 tonnát az ország különböző /bányái küldték, most 
semmit sem kapunk. Eddig a Szovjetunióból érkezett donyeci szén fűtötte mozdonyainkat, de 
ez is elfogyott. Nemrégen a berentei szénosztályozó küldött 380 tonnát, azóta semmit. Ha így 
megy tovább, bekövetkezik a súlyos tragédia, leáll a vasút, megáll az ország vérkeringése, s 
leállnak az erőművek.  

– Az egész országban? 

– Igen, ha sürgősen nem jön szén; akkor az egész ország területén. Debrecenben, Bu-

dapesten és valamennyi fővonalon ez a helyzet' Igaz, naponta kapunk 1–2 vagon szenet, de ez 

csak csepp a tengerben, s ez is rendszertelenül érkezik. Mi vasúti vezetők mindent elkövetünk, 
Budapesttel is állandóan keressük a kapcsolatot, de sajnos hasztalan. Se Dunántúlról. se 
máshonnét nem érkezik szén Borsodba.  

Ezt a szomorú felvilágosítást kaptuk. s most már szembe kell néznünk a valósággal: ha 
két napon belül nem kap szenet a vasút, leállnak a mozdonyok. A nagyszerű vasutasok, akik 
nem vettek részt a sztrájkban, nem tehetnek erről. Ki lesz a felelős?  

A bányászokra tekint az ország: meddig várnak még? S hogyan akarnak ők is hazau-

tazni az ünnepekre? Az a kérdés is felvetődik, hogy vajon nyugodt lelkiismerettel ünnepelnek-

e majd bányászaink? A családi otthonokból hiányozni fog a meleg, dideregni fognak gyerme-

keink, sokhelyen még a bányászok gyermekei is.  

Igazat adunk Czerődy Imre mérnöknek: a vasutas dolgozott, dolgozik és dolgozni 
akar. de arról már nem tehet, ha két nap múlva kihűlnék a mozdonyok kazánjai, leállnak a 

munkásszerelvények és megszűnik a személyszállítás.  

Sokmindenről beszélgettünk, arról is, hogy érthetetlen a bányászok magatartása. hi-

szen államunk eddig is megbecsülte őket és a mostani szép fizetésrendezés is bizonyítja, hogy 
ezentúl méginkább így lesz. Majd a vasutasok problémáiról esett szó. Az elmúlt 12 év alatt 
nem sokat törődtek a vasutasokkal, a fizetésrendezésnél még vannak fájó pontok. A vasutasok 
is azt szeretnék, ha jobban megbecsülnék őket és fizetésüket felemelnék az üzemek, vagy válla-

latok szintjére. Azt szeretnék, ha például egy vasúti lakatos is annyi fizetést kapna. mint, egy 

üzemi lakatos. Ezt kérik a MÁV mérnökei is. És ezek a kérések jogosak. Igaz, a fizetés mellé 
ruhát is kapnak a vasút dolgozói, de ezzel még nem lehet vásárolni. Azt is tudják, hogy máról- 
holnapra nem könnyű mindent orvosolni. ezért bíznak a kormány további intézkedéseiben.  

Közeleg a karácsony ünnepe. Sokan hazautaznak ilyenkor a családjukhoz, rokonaikhoz, szüle-

ikhez. Békére, meleg családi otthonokra vágynak az emberek. Ünnepelni szeretnének, hogy 
kipihenjék az elmúlt szörnyű napok fáradalmait. Sok ezer dolgozó utazni akar, ünnepelni 
akar. hogy aztán újult erővel kezdjen munkához az újesztendőben.  
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Száz és száz kilométerek választják el egymástól az embereket. S mi lesz, ha nem lesz szén? 
Gyalogosan tesszük meg ezt az utat?  

Ugy-e nem kőszívű emberek a mi bányászaink?  

Úgy hisszük nem. Adjanak erre választ, hogy tényleg szép legyen az élet, az ünnep, s úgy be-

szélhessünk róluk, mint valamikor, mint hősökről. 

– szegedi‖49
 

 

 

„ Értünk fáradoznak 

Éjjel-nappal, esőben, szélben ott látni a honvédtisztekből alakult vasútbiztosító század 
járőreit a miskolci pályaudvaron és a vasútvonalakon is.  

Az ember kívülről úgy látja, hogy felesleges ez, hiszen a megye területén zavartalanul közle-

kednek a vonatok. Hogy ez így van, az a hősiesen dolgozó és becsülettel helytálló miskolci 
vasutasok mellett a honvédtisztek érdeme is, mert feladatuk a pályaudvarok, vasútvonalak, 

biztosítóberendezések védelme, a vonatok kisérése és a pályaudvarokon, valamint a vonato-

kon, garázdálkodó személyek ártalmatlanná tétele. Példák igazolják a vasútbiztosító járőrök 
munkájának fontosságát.  

Az alsózsolcai pályaudvaron egy ellenforradalmár sokáig zaklatta az utazókat. Az illető ma-

gát honvéd őrmesternek adta. ki és fegyverrel kényszerítette az utasokat parancssainak teljesí-
tésére. A nőket – persze csak a fiatalokat – pedig fegyverrel kísérte „tüzelőállásába― és „iga-

zoltatta― őket. Szerencsére súlyosabb eset nem történhetett, mert a karhatalmisták a rend-

őrökkel közösen elfogták és ártalmatlanná tették. Azóta az alsózsolcaiak nyugodtan utazhat-

nak.  

Meg kell jegyezni, hogy az illető soha nem volt honvédőrmester és amikor a tüzelőállása felé 
közeledő honvédtiszteket és rendőröket megpillantotta, géppisztolyát tüzelésre emelte, – ami 

azonban már késő volt.  

Az ilyen elvetemült egyének, amikor látták, hogy a vonatokon és a pályaudvarokon nem. tud-

nak eredményt elérni, a munkások megfélemlítésével folytatták tevékenységüket. A 
sajószentpéteri 2-es aknából jövő csillevonatot, amely munkásokat szállított, úgy akarták 
megsemmisíteni, hogy felrobbantották a vasúti töltést. A vonat kisiklott, de szerencsére halál-

eset nem történt. Sajnos, az esetről későn értesítették a karhatalmistákat és ezért a tetteseket 
nem sikerült elfogni.  

Ilyen és hasonló esetek miatt vált szükségessé, hogy a karhatalmisták kísérjék a munkásvona-

tokat, mert a rendbontó személyek több esetben megpróbálták és nem egyszer meg is akadá-
lyozták a dolgozni akarókat a munka felvételében.  

Emberek védelme és a nép vagyonának óvása – ez igen komoly feladat. A tisztek tudják ezt és 
mindent megtesznek a szolgálat kifogástalan ellátásáért. Mégis egyes helyeken nem becsülik 
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eléggé munkájukat és nem egyszer gúnyos megjegyzéseket tesznek feléjük. Ezektől a szemé-
lyektől azt kérdezzük, mi lett volna, ha, éppen az a vonat, amelyiken ők is utaztak, talán éppen 

azon vitték a karácsonyfát gyermeküknek, vagy vinnék az újévi ajándékot feleségüknek. – va-

lamilyen oknál fogva kisiklana. A karhatalmisták azt akarják, hogy mindenki nyugodtan, bán-

tódás nélkül utaz50hassék, ők a poszton álltak akkor is, amikor mások a csillagszórót gyújtot-

ták meg a karácsonyfán, vagy éppen mesét mondtak gyermeküknek. Ők feláldozták karácsonyi 
és feláldozzák újévi ünnepüket is azért, hogy mások nyugodtan, családi körben ünnepelhesse-

nek.  

Mindezért csak eggyel tartozunk nekik: segítsük és becsüljük munkájukat.  

BOGÁR LÁSZLÓ‖51
 

 

 

„ A Borsodi Szénbányászati tröszt jelenti  

Pénteken 4157 tonna szenet termeltek a bányászok  

A Borsodi Szénbányászati Tröszthöz tartozó bányaüzemeknél karácsony után vissza-

esett a termelés. Ez elsősorban abból adódott, hogy a vidéki dolgozók hazautaztak, s számos 
bányász vette ki az évi szabadságát. Csütörtökön a Borsodi Szénbányászati Tröszt bányái 
3427 torma szenet küldtek a felszínire. Ezen a napon 1155 produktív bányász szállt le a tárná-
ikba. Pénteken javult a Borsodi Szénbányászati Tröszt termelése. Már 1220 produktív bá-
nyász szállt le ezen a napon, s 4157 tonna szenet termeltek. Csütörtökről péntekre a fej telje-

sítmény is szépen emelkedett, míg csütörtökön 1369 tonna volt a fejteljesítmény, addig pénte-

ken 1564 ionná.  

Szombaton reggel 2819 produktív bányász szállt le.‖52
 

 

1957. január 10-én a rendőrség razziát tartott a berentei szénosztályozó területén. Király Imre, 
a munkásőrség parancsnoka rendkívül felháborodott és telefonon kérdőre vonta a rendőröket, 
amiért neki nem jelentették be előre akciójukat. Király közölte velük, hogy „nem tűri a mun-

kások zaklatását."  Az immár sokadik rendőrség elleni fellépéséért Király súlyos árat fizetett. 
Másnap a munkásőrség egyik tagjával, Buczkó Józseffel együtt fegyverrejtegetésért letartóz-

tatták. A dolgozók őrizetbe vételük ellen január 17-én levélben tiltakoztak és kérték szabad-

lábra helyezésüket. Bár a levelet Szabó Lajos munkástanácselnök mellett 262 dolgozó írta alá, 
a rendőrség hajthatatlan volt.  Külön perben mindkettőjüket statáriális bíróság elé állították, 
amely január 24én fegyverrejtegetés vádjával Király Imrét 13, Buczkó Józsefet 10 évi börtön-

büntetésre ítélte.  

Közben a miskolci lincselések ügyében lázasan folyt a nyomozás. 1957. január 11-én letartóz-

tatták a Borsodi Szénbányászati Tröszt javítóműhelyében dolgozó G. Tóth László felsőzsolcai 
segédmunkást, a kurityáni bányaüzemben dolgozó Szász Zoltán sajószentpéteri segédvájárt, 
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január 18-án Nagy Zoltán ormosbányai csillést, február 28-án Adorján Gusztáv ormosbányai 
munkástanácselnököt (rudabányai lakos), április 18-án pedig Pinczel Ilona annabányai szállí-
tó csillést. Adorján kivételével mindannyiuknál bizonyítottnak látták, hogy részt vettek a lin-

cselésben, ezért 1957. május 16-án a Budapesti Fővárosi Bíróság különtanácsa gyorsított eljá-
rás során G. Tóth Lászlót, Szász Zoltánt és Nagy Zoltánt halálra, Adorján Gusztávot és 
Pinczel Ilonát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság népbírósági taná-
csa július 17-én Pinczel ítéletét 15 évi börtönre csökkentette.  

1957. július 20-án reggel G. Tóth Lászlót, Szász Zoltánt, és Nagy Zoltánt kivégezték. 
Az 1956. október 26-i eseményekkel kapcsolatos második tömegper között már mindössze 
egyetlen bányász vádlott volt, aki szintén nem vett részt a lincselésben. G. Szabó János 

annabányai csillést 1957. szeptember 24-én tartóztatták le, majd a bíróság 4 évi börtönbünte-

tésre ítélte.  

1957. február elején Annabányán is kitűzték a vörös zászlót, amit azonban február 17-

én Tokár József és Hegedűs Miklós bányászok levettek és elégettek. Ez nem várt letartóztatási 
hullámot váltott ki. Még aznap lefogták Tokár József vájárt (leveleki lakos), Hegedűs Miklós 

csillést (szombathelyi lakos), Novák Béla bányászt és Dér Lajos volt munkástanácselnököt, 
majd február 23-án Seres Endrét, és internáló táborba vitték. Az év végére egy külön 
annabányai pert is konstruáltak, amelybe bevonták a július 24-én letartóztatott Sári Miklós 

bányászt (nagyhalászi lakos) és Papp Sándor ongai MÁV kocsikísérőt, valamint a már bör-

tönben lévő ongai munkástanácselnököt, Németh Károlyt.  

Erre alapot az szolgáltatott, hogy Németh Károly november 6-án robbanóanyagot kért és ka-

pott Dér Lajostól, hogy a vasútvonal felrobbantásával akadályozzák meg a fiatalok Szovjet-

unióba való deportálását. A robbanóanyagot – amelyet Sári Miklós annabányai bányász és 
Papp Sándor szállítottak Ongára – Németh nem használta fel, mert nem bizonyosodott meg a 
deportálásról.  

A Miskolci Megyei Bíróság államrend elleni tevékenység miatt első fokon Dér Lajost 1 év 6 
hónapi, Seres Endrét 2 év 6 hónapi, Tokár Józsefet 1 évi, Hegedűs Miklóst 1 év 6 hónapi, No-

vák Bélát, Sári Miklóst 1 évi szabadságvesztésre ítélték. Tokár ítélete jogerős volt, a többiek a 
Legfelsőbb Bíróság elé kerültek, amely Dér, Hegedűs és Novák büntetését hatályon kívül he-

lyezte és új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot. A legfelsőbb bíróság Seres 

büntetését 2 évre, Sáriét 6 hónapra csökkentette, míg Németh és Papp büntetését hatályon 
kívül helyezte és megszüntette ellenük az eljárást. A megismételt eljárás során Dér Lajost és 
Hegedűs Miklóst 11 hó 15 napra, Novák Bélát 6 hónapra ítélték.  

A letartóztatások nem mindig voltak problémamentesek. Szerencsen 1957. február 11-

én a rendőrség két ismeretlen bányászt vett őrizetbe. Erről értesülve az ormosbányai üzemben 

dolgozó hat bányász a rendőrségre ment érdeklődni, miért fogták le őket. A kapuügyeletes 
azonban támadásnak, szabadítási kísérletnek vélte közeledésüket, ezért erősítést kért. A bá-
nyászokat kiverték a rendőrség udvaráról, majd négyüket, a mádi Durda Istvánt és Szűcs Já-
nost, a tállyai Dudovics Györgyöt és az ormosbányai Bíró Jánost őrizetbe vették. Március 11-

én Durda kivételével szabadlábra helyezték őket, de vádat emeltek ellenük. A bíróság 
mindannyiukat felmentette, csak Durdát marasztalta el mádi tevékenysége miatt. Durda Ist-

ván ugyanis 1956. november 14-én egy társával megkísérelte lefegyverezni a mádi rendőrt, 
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ezért november 17-től december 31ig már letartóztatásban is volt. A bíróság első fokon 5, 
másodfokon 2 év 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte.  

1957. február 27. és március 15. között letartóztatták az edelényi községi és járási for-

radalmi szervezetek bányász-vezetőit. A miskolci megyei bíróság népbírósági tanácsa dr. Hat-

vani Viktort és Boskó Károlyt életfogytiglani, Tóth Istvánt és Nagyfejeö Jánost 15 évi szabad-

ságvesztésre ítélte. A másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa Tömöl Béla 

büntetését 15, Nagyfejeö Jánosét 12 évre csökkentette.  

1957. március 10-én Simon János ormosbányai vájárt (volt Szin községi munkásta-

nácselnököt), április 15-én Baranyai István ormosbányai bányagépmestert, május 9-én Ko-

vács Gábor bányászt (szini lakos), május 9-én Tolmayer József ormosbányai bányászt (üzemi 
munkástanácstag) tartóztatták le, majd bíróság elé állították őket. Első fokon Simont 15, Ba-

ranyai Istvánt 10, Kovács Gábort 6, Tolmayer Józsefet 8 évi börtönbüntetésre ítélték. Másod-

fokon Simon büntetését 12, Baranyaiét 5, Kovácsét 3, Tolmayerét pedig 6 évi börtönbüntetés-

re csökkentették.  

Bár Horváth Pál kormánybiztos véleménye szerint „az ország összes szénbányái közül a Bor-

sodi Szénbányászati Tröszt volt az egyetlen, ahol egyetlen napra sem áll[t] le teljesen a mun-

ka", a tröszt forradalom alatti vezetői ellen is eljárást indítottak. Nagy Lajost 1957. március 
12-én őrizetbe vették, ekkor azonban 8 nap múlva szabadon engedték. 1957. április 2-án ismét 
letartóztatták, három hónap múlva követték későbbi vádlott társai is. Július 9-én Zsille Lajost 

és Gyöngyösi Bélát, 28-án Kővári Ferencet tartóztatták le, majd mindannyiuk ellen eljárást 
indítottak. Kezdetben nyomozást folytattak le Szentpéteri Ernő és Kárpáti Lóránd területi 
főmérnökök, az egy ideig letartóztatásban lévő Kiss István volt lyukóbányai munkástanácsel-

nök és id. Vermesi Béla technikus ellen, azonban ügyüket 1957. szeptember 19-én elkülönítet-

ték, majd később megszüntették ellenük a nyomozást. Nyolc napig őrizetben volt Smaraglai 

György mérnök is.  

A Miskolci Megyei Bíróság 1958. január 29-én Zsille Lajost 3 évre, Gyöngyösi Bélát és Kővá-
ri Ferencet l–l évi felfüggesztett börtönre, Nagy Lajost 4 évre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 
Zsille ítéletét hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására kötelezte az első fokú bírósá-
got, Kővári Ferenc ellen megszüntette az eljárást, Nagy Lajos ítéletét pedig helyben hagyta. A 
megismételt eljárás során Zsille Lajost a megyei bíróság 1 évre ítélte, büntetését a Legfelsőbb 
Bíróság 10 hónapra csökkentette.  

1957. március 12-én Molnár András kurityáni bányászt - aki a forradalom idején a kö-
zségi nemzetőrség parancsnoka volt – közbiztonsági őrizetbe, majd július 9-én előzetes letar-

tóztatásba helyezték. A bíróság folytatólagosan elkövetett izgatásért 1 évi börtönbüntetésre 
ítélte.  

Gönczi András alberttelepi bányászt (dögei állandó lakos) – akit 1955-ben 4 évre ítél-

tek szervezkedésben való részvételért és fegyverrejtegetésért, s csupán egy hónappal a forra-

dalom előtt került feltételes szabadlábra kommunistaellenes kijelentései, valamint a munka 
akadályozása miatt 1957. március 13-án letartóztatták. A bíróság első fokon 8 évre, másodfo-

kon 4 évre ítélte. 
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Egy állítólagos ormosbányai partizáncsapat szervezése miatt 1957. március 15-én le-

tartóztatták Gyenge János ormosbányai lakatost. Március 28-án Veres L. Bálint rudabányai 
bányászt, majd 29-én Antal Ilona ormosbányai lakatost fogták le. A Miskolci Megyei Bíróság 
Gyenge Jánost 4 évre, Veres L. Bálintot 1 évi felfüggesztett, Antal Ilonát pedig 1 évi letölten-

dő börtönbüntetésre ítélte. Antal büntetését másodfokon 8 hónapi felfüggesztettre változtatták.  

A periratok alapján megállapítható, hogy Gyenge János úgy kívánta elnyerni Antal Ilona ke-

gyeit, hogy azzal hencegett neki, hogy ő egy partizáncsoport tagja és csatlakozásra szólította 
fel. Kérésére Antal Ilona két nőmunkástársát is „beszervezte". Gyenge valójában kirándulás-

sal egybekötött barlangkutatást szervezett, s a csoport élelmezése, szállásolása céljából töb-

bekkel felvette a kapcsolatot. 

1957. március 15-én néhány napra őrizetbe vették a berentei szénosztályozó munkás-

tanácselnökét, Szabó Lajost (sajószentpéteri lakos). Június végén egy volt személyzetis tollá-
ból cikk jelent meg a megyei lapban, amely a berentei szénosztályozónál dolgozó Párkány 
Jánost és Szabó Lajost támadta többek között azért, mert korábban állítólag követelték a ká-
deranyag kiosztását és kifogásolták a személyzeti osztály működését.  

A figyelemfelhívás megtette hatását. A szénosztályozó dolgozói közül július 9-én letartóztat-

ták Párkány Jánost (sajószentpéteri lakos) és Hurták István asztalost (varbói lakos), egykori 
üzemi munkástanácstagot. Párkányt izgatásért 3 év 6 hónapra ítéltek, mert politikai büntetett 
előéletére hivatkozva kommunistákra és ÁVH-sokra tett izgató kijelentéseket. Hurtákot inter-

nálták, majd – kommunista- és kormányellenes kijelentései miatt izgatásért 8 hónapi börtön-

büntetésre ítélték. Szabó Lajost 1957. július 10-én internálták, majd a bíróság 10 hónapi bör-

tönbüntetésre ítélte szervezkedésben való részvétel és sztrájkra való felhívás vádjával.  

 

„ BŰNHŐDNÖM KELLETT... 

Beszélgetés Szabó Lajossal, az 1956-os forradalom egykori résztvevőjével 

Sajószentpéteren kevés ember vett részt tudatosan az1956-os forradalom és szabad-

ságharc eseményeiben. Véletlenül, vagy puszta kíváncsiságból bizonyára többen. Azt min-

dannyian jól tudjuk, hogy a véletlennek milyen nagy szerepe lehet az életünkben. A sorsunkat, 
a jövőnket határozhatja meg. A Szondy utcában él id. Szabó Lajos, akinek 1956, a forradalmi 

események – akarva – akaratlanul is sorsfordítóan avatkozott be az életébe. Az alábbi beszél-

getésünk a munkahelyen átélt várakozással és feszültséggel teli napokat, valamint az azt köve-

tő megtorlás keserveit idézi fel: 

– Mit csinált, hol dolgozott Lajos bácsi a népfelkelés idején? 

Berentén a Központi Szénosztályozóban a kötélpálya részlegnél voltam művezető. Az 
emlékezetes napon, október 23-án a forradalom hírei hozzánk is eljutottak. Másnap, október 
24-én, a munkahelyemen megjelent Miskolcról, a Műszaki Egyetemről két hallgató. A diákok 
kérésére gyűlést hívtak össze. Ezen a gyűlésen a dolgozók nyílt szavazással választottak meg a 
Szénosztályozó Munkástanácsának az elnökévé. így kerültem a munkahelyen az események 
kellős közepébe. 
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– Az nem lehetett a véletlen műve, hogy éppen Szabó Lajost választották meg a mun-

kástanács elnökének 

Pontosan nehéz megmondani, hogy miért, de nagy valószínűséggel azért, mert abban 
az időben is meg mertem mondani az igazságot. Az emberek ilyennek ismertek, és talán ezért 
bíztak bennem. 

– A gyűlés után mi történt? 

Időközben leálltak a bányák. Már a délutáni műszak nem kezdte meg a termelést. De 
nem álltak le teljesen napokra, időnként felvették a munkát, a kórházak, az iskolák és a mal-

mok üzemeltetése érdekében. Volt olyan nap is, hogy azért nem tudtak dolgozni az emberek, 
mert a munkásokat szállító autóbuszokra is rálőttek. A félelem és a bizonytalanság miatt a 
dolgozók egy része hiányzott a munkahelyről. A szénosztályozóban, amikor volt szén, akkor 

tudtunk dolgozni, amikor nem volt szén, akkor a takarítással voltak megbízva az emberek. Így 
teltek – remény és kétségek között – a napok nov. 4-ig. 

– Mi történt nov. 4-e után az üzemben? 

Nov. 4-e után mindenki hazament, mert jöttek az oroszok. Szinte egyedül maradtam, 
csak 7-én jöttek először dolgozni a munkások és a tisztviselők. 

Abban az időben Rákosiék jóvoltából rabok is dolgoztak a bányákban. Az ő fenyegető 
fellépésük miatt értesíteni kellett a rendőrséget, kértük, jöjjenek és védjék meg a szénosztályo-

zót. A rendőrök nem jöttek, önmaguk helyett küldtek 15 db régi típusú hadipuskát. A fegyverek 
látványa elegendő volt a rend biztosításához. A forradalom napjai alatt, sem utána a szénosz-

tályozó területét el nem hagytuk a munkaidő alatt. Lőszert, egyetlenegyet sem használtunk fel. 
Néhány nap múlva visszaadtuk a rendőrségnek a korábban kapott puskákat. 

– A forradalom leverése után – ma már tudjuk – a megtorlásideje jött el. Hogyan ala-

kult Lajos bácsi élete, sorsa ezekben a nehéz időkben? 

Azért, mert a Munkástanács elnöke voltam, bűnhődnöm kellett. A szénosztályozó veze-

tősége kezdeményezte, hogy tartóztassanak le. Ez 1957. febr. 25-én megtörtént. Három nappal 
később febr. 28-án olyan súlyosan összevertek, hogy a balassagyarmati kórházba kerültem. A 
verések következtében mindkét fülem dobhártyája is beszakadt. A balassagyarmati kórházból 
Tökölre internáltak, majd Budapestre a Mosonyi úti rabkórházba vittek. Rövidesen el is ítél-

tek. A bíróság „a népi demokratikus államrend elleni mozgalomban való tevékeny résztvétel 
és sztrájkra való felbujtás‖ bűntette miatt ítélt el 10 hónapig tartó szabadságvesztésre. 

– A szabadulás után mikor tudott elhelyezkedni, hogyansikerült a családfenntartásáról 
gondoskodni? 

A büntetés letelte után a korábbi munkahelyemről elbocsátottak. Ezután hónapokig 
csak szerződéses állományban tudtam dolgozni a gépállomáson. 

Ezt követően az Üveggyárba kerültem. Itt 6 napig mozdonyvezetőként hagytak dolgozni. A 
Járási PB. utasítására minden indoklás nélkül felmondtak. A kálváriámnak a megyei Pártbi-

zottság vetett véget. Felülvizsgálta a panaszomat és visszavettek az Üveggyárba, ahol nyugdí-
jazásomig csoportvezető szerelőként dolgozhattam. 
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– 1990-ben végre bekövetkezett a rendszerváltás. 1956 tiszta ügye, áldozata, célja és 
értelme lassan és felemásmódon valósul meg. Milyennek ítéli meg Lajos bácsi a változásokat? 
Az 56-osok megbecsülésével elégedett-e? 

Egyáltalán nem vagyok elégedett sem a változással, sem a kárpótlással. A privatizáci-

ót nem csinálják tisztességesen, elpocsékolják a nép vagyonát. A nép pénzéből a hatalom bir-

tokosai elsősorban a saját embereiknek milliókat juttatnak a legagyafúrtabb módon. Nem 
becsülik meg a munkásokat, a dolgozó embereket. Munkahelyről, megélhetésről nem gondos-

kodnak. Nem így képzeltük az egészet sem 56-ban, sem a rendszerváltás után. Nagyon sok 
ember csalódott és keserű, de legfőképpen mi, 56-osak, akiknek nincs szégyellnivaló, mert 
egész életünkben igyekeztünk mindent megtenni egy jobb, egy boldogabb Magyarországért. 

– Úgy gondolom, hogy nagyon sok olvasónk egyetérthet ezzel a megállapítással. So-

kan közülük a legnagyobb áldozatra is képesek voltak Nem csak az utcai harcokban vesztették 
életüket, hanem a bosszúállás idején a bitófák alatt, vagy Lajos bácsihoz hasonlóan, számo-

sán súlyos éveket, keserves hónapokat töltöttek a börtönökben. Fejet hajthatunk cselekedetük 
és helytállásuk előtt, őrizzük meg őket az emlékezetünkben! 

Ezzel tartozunk nekik és önmagunknak. 

Dankó József‖53
 

 

Marczis Kálmán farkaslyuki autogén hegesztőt – aki a forradalom előtt és alatt is szer-

zett fegyvereket, s azokat elrejtette otthonában – fegyver- és lőszerrejtegetés miatt 1957. már-

cius 18-án letartóztatták, majd bíróság elé állították, amely 5 évre ítélte.  

1957. április 25-én Székely Sándor, 29-én Antal Zoltán egykori rudolftelepi munkásta-

nács-elnökhelyetteseket tartóztatták le, majd a szabadlábon védekező Demeter Józseffel, az 

üzemőrség egykori parancsnokával együtt bíróság elé állították őket. Első fokon Székely Sán-

dort 2 évi, Antal Zoltánt 5 évi börtönbüntetésre ítélték, míg Demetert felmentették a vádak 
alól. Másodfokon Székely büntetését másfél évre, Antalét 3 évre csökkentették.  

Az edelényi bányaüzem III. aknájának munkástanácstagját, Simon Imre mozdonyveze-

tőt 1957. április 29-én letartóztatták, majd szovjet- és kormányellenes kijelentései miatt első 
fokon 3 év 6 hónapi, másodfokon 1 évi börtönbüntetésre ítélték. Kiss Bertalan felvigyázót, az 
edelényi bányaüzem, valamint a községi és a járási munkástanács tagját 1957. május 2-án 
tartóztatták le. Szervezkedésben való részvételért első fokon 10 évre, másodfokon 6 évre ítél-

ték.  

Krecz Lászlót, az alberttelepi bánya gépszaki művezetőjét kommunista- és szovjetelle-

nes kijelentései miatt 1957. május 3-án tartóztatták le. A Miskolci Megyei Bíróság külön taná-
csa szervezkedésben való részvétel miatt első fokon 5 évre ítélte, büntetését azonban a Legfel-

sőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1 évre csökkentette.  

                                                 
53

 Péteri Szavak, 1994 (4. évfolyam, 1-12. szám)1994-10-01 / 10. szám 
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1957. május 4-én Szalkó György ormosbányai segédvájárt tartóztatták le. Azzal vádol-

ták, hogy lakhelyén, Vilyvitányban a vörös csillag lefestésére utasította a tanácselnököt. A 
bíróság felmentette a vád alól.  

Lőrincz István miskolc-tapolcai bányászt 1957. május 13-án vették először őrizetbe. 
Három nap múlva szabadlábra helyezték, majd július 11-én előzetes letartóztatásba helyezték. 
Lőrincz a forradalom idején a tapolcai nemzetőrségnél teljesített szolgálatot, majd november 
4-én tagja volt annak a csoportnak, amely az egyetemvárosban kitört tűzharc hallatán kivo-

nult a Bükkbe, de még aznap vissza is tért. A bíróság 1957. szeptember 14-én 2 évi szabad-

ságvesztésre ítélte.  

Az „Avar utcai szervezkedéssel‖ kapcsolatban 1957. május 15-én – a forradalom ide-

jén annabányai villanyszerelőként dolgozó Lenkei Lászlót, majd május 29-én Czelláth Mihály 

volt mártabányai munkástanácselnököt és Molnár József mártabányai csillést tartóztatták le. 
Mindannyiukat bíróság elé állították, amely 1957. október 26-án Czelláth Mihályt 15 évi, 
Molnár Józsefet 10, Lenkei Lászlót 7 évi börtönbüntetésre ítélte. Molnár büntetését másodfo-

kon 8, Lenkeiét 5 évre csökkentették.  

1957. június 8-án Kunder Imre annabányai bányászt (hernádnémeti lakos) tartóztatták 
le. A bíróság kommunista dekorációk eltávolítása, röplapozás és más cselekmények miatt 8 
hónapi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.  

A kurityáni bányaüzem igazgatójának bántalmazásával és üldözésével kapcsolatban 
több kurityáni bányász ellen indítottak eljárást.  Sipos Lajos fúrómestert (zubogyi lakos) már 
1957. január 12-én kihallgatták, azonban szabadon engedték. Ezt kihasználva két nap múlva 
elhagyta az országot. Osváth Béla (imolai lakos) szintúgy külföldre menekült. 1957. július 5-

én Csomor József vájárt (kurityáni lakos), 10-én pedig Gál (Szűcs) Sándor vájárt (imolai la-

kos) tartóztatták le. Első fokon Sipos Lajost 12 évi, Osváth Bélát 5 évi, Gál (Szűcs) Sándort 2 

évi, Csomor Józsefet 1 évi börtönbüntetésre ítélték. Osváth és Gál ítéletét iratellenesség miatt 
másodfokon hatályon kívül helyezték és az első fokú bíróságot új eljárásra kötelezték. Ekkor 
Osváthot 2 évre, Gált 8 hónapra ítélték.  

Fáy János mártabányai csillést 1957. július 17-én közbiztonsági őrizetbe, majd egy 
hónap múlva előzetes letartóztatásba helyezték. Kommunistaellenes kijelentései miatt 5 hóna-

pi börtönbüntetésre ítélték.  

1957. július 30-án helyezték közbiztonsági őrizetbe a putnoki bányaüzemben dolgozó 
sajópüspöki Dobos Zoltán bányászt is. Dobos a forradalom idején a sajópüspöki nemzetőrsé-
gen teljesített szolgálatot. A vád szerint javasolta a szovjet mozgás akadályozása céljából a 
sajópüspöki híd felrobbantását, valamint a kommunisták kiirtását és a tsz feloszlatását. A 

megyei bíróság 1958. január 6-án felmentette a vádak alól.  

1957. augusztus 18-án Bosnyák András lyukóbányai vájárt (baktakéki lakos) – 1956. 

október 26-án Baktakéken próbált társaival felvonulást szervezni – helyezték letartóztatásba. 
Bosnyákot szeptember 7-én szabadlábra helyezték, de bíróság elé állították, amely 8 hónapi 
börtönbüntetésre ítélte.  
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Mata András ormosi vájárt (rakacai lakos) – akinek hatására a rakacai kőbánya 

sztrájkba lépett – 1957. szeptember 27-én őrizetbe vették, majd a bíróság 1 évi börtönbünte-

tésre ítélte.  

1957 októberében, a forradalom idején egyfajta politikai rendőrségként működő mis-

kolci Defenzív-csoport perében ítélték el az 1957. április 18. óta letartóztatásban lévő Vita 

Árpádot, a pálinkási üzemegység villamos mozdonyvezetőjét és az 1957. június 5-én letartóz-

tatott Molnár Jánost, a sajószentpéteri bányaüzem darugépkezelőjét. Molnár Jánost 14, Vita 

Árpádot 8 évi börtönbüntetésre ítélték.  

1957. október 3-án Bálint Józsefet, a Borsodi Szénbányászati Tröszt versenyelőadóját, 
a mezőkövesdi járási munkástanács volt elnökét tartóztatták le. Bálint immár harmadszor ke-

rült fogságba, először 1956. november 10-én vették őrizetbe, ekkor három nap múlva elen-

gedték. December 20-án ismét letartóztatták, majd 1957. február 2-án szabadlábra helyezték. 
1958-ban végül bíróság elé állították, amely szervezkedés vezetése és államtitoksértés miatt 8 

évre ítélte.  

Oláh Sándor mártabányai vájárt – akit 1956. november 18-án még azért vertek meg, 
mert elterjedt róla, hogy volt párttitkárként listát készít a deportálandó személyekről – egy 

párttitkár haragosával való, tettlegességig fajuló ellentéte miatt 1957. december 15-én tartóz-

tatták le, majd izgatásért és súlyos testi sértésért eljárást indítottak ellene. A bíróság előbb 6 
hónapi börtönbüntetésre ítélte, másodfokon azonban pénzbüntetésre változtatták ítéletét, egy-

ben mentesítették a büntetett előélet okozta hátrányok alól.  

1957 decemberében a putnoki forradalmi szervezetek tagjainak perében került bíróság 
elé Szurdoki Ferenc, a putnoki bányaüzem építésvezetője (a községi munkástanács elnökhe-

lyettese) és Molnár Lajos bányamunkás, aki a forradalom idején a forradalmi karhatalmi zász-

lóalj szakaszparancsnoka lett. Szurdokit első fokon 7, másodfokon 10 évi börtönre, míg Mol-

nár Lajos első fokon 1 évre ítélték, másodfokon pedig felmentették.  

1958 januárjában tárgyalta a megyei bíróság a komjáti lakosok perét, amelyben több 
vádlott bányász volt. Sula János ormosbányai csillést (tornaszentandrási lakos) 1957. január 
29-én, ifj. Somodi Ferenc bányamunkást július 26-án tartóztatták le, majd a szabadlábon vé-
dekező ifj. Soltész János bányásszal együtt eljárást indítottak ellenük. Sulát 1 évi, Somodit 6 

hónapi börtönre ítélték, míg Soltész ellen megszüntették az eljárást. 

1958 márciusában Bárány Ernő somsályi bányászt (regéci állandó lakos) állították bí-
róság elé azzal a váddal, hogy a forradalom idején részt vett a regéci tanácsiratok elégetésé-
ben. A vád alól felmentették.  

Urbán Mihály mártabányai bányászt (mezőkövesdi lakos) – aki Szomolya községben 

jelen volt a kommunista szimbólumok eltávolításánál – szabadlábon hagyása mellett bíróság 
elé állították. 1958 márciusában szervezkedésben való részvétel miatt 6 hónapi felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték.  

1958 áprilisában állították bíróság elé a Pereces – Pálinkástárói bányaüzem két bá-
nyászát, Czerva Géza vájárt és Szijjártó Mihály csillést. Czervát kommunistaellenes kijelenté-
sei miatt 1 évi felfüggesztett börtönbüntetésre, Szijjártót pedig egy kommunista bántalmazása 
miatt pénzbüntetésre ítélték.  
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1958 májusában rudabányai bányászok felett ítélkezett a Miskolci Megyei Bíróság. 
Közülük Csorna Ferenc 1957. március 15-től szeptember 7-ig közbiztonsági őrizetben volt, 
majd november 21-én előzetes letartóztatásba helyezték. A többiek szabadlábon védekeztek. 

A bíróság első fokon Csorna Ferencet 1 év 6 hónapi, Veres Béla gépészeti előadót (volt mun-

kástanácselnököt) 1 évi felfüggesztett, Veres B. Árpád segédmunkást 10 hónapi felfüggesz-

tett, Koós László aknászt (upponyi lakos) 6 hónapi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, míg 
ifj. Veres Istvánt felmentette. Csorna büntetését másodfokon 11 hónapi börtönbüntetésre mér-

sékelték.  

1958 májusában Deák Imre ormosbányai bányász (kesznyéteni állandó lakos) került 
bíróság elé. Deák 1956. október 26-án részt vett a kesznyéteni kommunisták (köztük a helyi 
rendőr) lefegyverzésében, ezért 1957. március 12én már egyszer őrizetbe is vették. A szabad-

lábon védekező Deákot a bíróság első fokon 1, másodfokon 2 évi börtönbüntetésre ítélte.  

Sváner Ferenc kenézlői munkástanácselnök (rudolftelepi csillés) ellen szabadlábon 
hagyása mellett indítottak eljárást. 1958 áprilisában a bíróság szervezkedésben való részvétel-

ért 10 hónapi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.  

1958 szeptemberében Ivanics János rudabányai segédmunkást (szendrői lakos) tartóz-

tatták le. Ivanics a forradalom idején a járási munkástanács utasítására felállított szendrői tar-

talékos egység parancsnoka volt. A bíróság 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte.  
 

A „Berecz Ignác-féle szervezkedés‖ tagjai közül 1959. december 2-án Boroviecz Lász-

ló és Németh László annabányai vájárokat, december 18-án Korbacska István pálinkástárói 
bányászt tartóztatták le. 1960-ban első fokon Boroviecz Lászlót 5 évre, Korbacska Lászlót 2 

évre, Németh Lászlót pedig 2 évi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Másodfokon 
Boroviecz büntetését 3 évre csökkentették.  

A rendőrségi és bírósági eljárások mellett 1957-ben a munkahelyeken is megtörtént 
az „ellenforradalmárok" felülvizsgálata. A bányaüzemekben 111 személyt vontak felelősség-

re, többségükkel szemben „leminősítést alkalmaztak", 32 főt eltávolítottak.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyei eseményei-

nek alakulását a gyári munkásság, az egyetemi diákság és a bányászság együttesen határozta 
meg. Más forradalmi szervezetekkel szemben - amelyek hajlottak a kompromisszumokra - a 

bányászmunkástanácsok egy része a radikalizmust képviselte, s – akár a Nagy Imre – akár a 
Kádár-kormánnyal is szemben állva – kérlelhetetlenül ragaszkodott forradalmi követelései-

hez. Ez az attitűd tette őket a forradalom egyes szakaszaiban a politikai küzdelmek domináns 
szereplőivé.  

A bányászság első fellépése – még ha etikai szempontból részben megkérdőjelezhető módon 
is történt – pontot tett a tömegek és a pártállam képviselői közötti politikai, majd erőszakos 
küzdelemre. Eszmei kiállásuk és termelő munkájuk pedig a forradalmi eredmények stabilitá-
sának egyik zálogává tette őket. Kádárék puccsa után a legális küzdelmek első vonalbeli sze-

replői lettek. Az „új széncsata" során a bányásztársadalom és a régi-új hatalom képviselői 
egyaránt sakkban tartották egymást. A bányászok viszont – tudhatták ezt maguk is – nem 
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győzhettek, vezetőik őrizetbe vétele – az ezzel közel egy időben történt szovjet, illetve karha-

talmista fegyveres fellépéssel együtt – a megtorlás kezdetét jelentette.54
 

 

E fejezet befejezéséül álljon itt néhány sor – egy már említett embertől –, akit ezekben az 

időkben halálra ítéltek… 

 

„1956-ban a belső viszonyok már az elviselhetőség határát is túllépték, tettre kénysze-

rítve a nemzetet. Minden ezzel ellentétes állítással szemben bizonyos, hogy 1956 nem egy pil-
lanat alatt bekövetkezett esemény volt. Én, aki cselekvő részese voltam a kommunista törté-
nelmi időknek, állíthatom, hogy 1956 hosszan előkészített esemény végkifejlete volt. Több 
földalatti szervezetet ismertem, és tudtam létezésükről. Ugyanakkor magam is egy miskolci 
szervezetnek voltam a vezetője. E szerezet megbízásából – nagy kockázatnak kitéve magamat 

– 1956. július 14-én és 15-én jártam az Egyesült Államok nagykövetségén. Támogatást kíván-

tam szerezni a nemzet lassan érlelődő forradalmához. 

Egy „Nagy‖ nevű konzullal tárgyaltam az I. em. 5-ös sz. szobájában. Ez a konzul velem egy-

idős, kb. 37–40 éves lehetett. A beszélgetésünk eredménytelenül végződött, de a jól előkészített 

események az amerikaiak segítsége nélkül is bekövetkeztek. Bizonyos vagyok abban, hogy 

ahhoz nagyban hozzájárult Nagy Imrének 1953-ban és 1956-ban a kormányra jutása. Nagy 
Imre lazított a terroron, így a szervezőket bátrabbá tette. Nem félt, nem rettegett már annyira 

senki, aminek következménye a föld alatti konspiráció felgyorsulása lett. 

A forradalom leverése után a váci fegyházban 2 évig voltam egy zárkában Nagy Imre vejével, 

dr. Jánosi Ferenccel, aki eredetileg református pap volt. Jánosi Ferenc, mint katonapap ke-

rült orosz hadifogságba, és itt vált igazi kommunistává, majd 1945 után lett miniszterhelyettes 
és a hadsereg csúcspárttitkára. 

Nem Jánosi Ferenc volt az egyedüli pap, aki a kommunistáknál vezető szerepet töltött be. 
Ilyen volt többek között Péter János külügyminiszter is, akinek különben egyéni kegyelemmel 
történő szabadulásomat köszönhetem. 

Szabadulásom után később őt is menesztették hivatalából. A börtönben Jánosi Ferenccel 
többször beszéltünk 1956-ról és apósa, Nagy Imre szerepéről. Nagy Imréről elmondta, hogy 

1919-es proletárdiktatúra után a SZU-ba emigrált, és az akkori KGB-nél szolgált. Rendület-

lenül hitt a kommunizmus örökkévalóságában, aki nem akart valójában forradalmat, népfel-

kelést, s ez a gondolatvilágától teljességgel távol állt. De mint ismeretes, az események alaku-

lása őt is jelentősen megváltoztatta. 

A magyar nemzet a történelem folyamán akkor mutatta meg rendíthetetlen elszántságát, ami-

kor arra a legnagyobb szükség volt. így volt ez a tatárjárás idején és a törököktől is 150 éven 

át védte Európát, mely vérveszteségét azóta sem tudta kiheverni. Ilyen előzmények után került 
sor világraszóló tettére, 1956-ra, mely során nemcsak Európa, hanem a világ védelmében 

áldozta fel magát a kommunizmussal szemben. 

                                                 
54

 Kis József: A borsodi bányászság az 1956-os forradalom és szabadságharcban.   
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1956 a világnak szólt, hiszen ehhez hasonló nem fordult elő a világtörténelemben. 1956 a 

világ kommunizmusa alatt rengette meg a földet. Jelentőségét még Kennedy elnök halála is 
bizonyítja. Az elnök 1956 áldozatává vált, mert ölelő karokkal fogadta, a magyar szabadság-

harcot vérbefojtó Hruscsovot. Nyugodtan állíthatom, hogy Edgar Hoover jogosan végezte el 
munkáját. 

A magyar nemzet fegyvert fogott, megtette a magáét és az arra hivatottak semmit sem tettek 

1956 felemelésére, így a világ kifizethetetlenségig adósunk maradt. 

Jelen helyzetünkben, miben bízhatunk? Talán a latin közmondásban: „Sors bona nihil alind", 

vagyis a jószerencsében, vagy valami másban? 

Volt egy kiváló, bátor színésznőnk, aki 1956 után minden előadása után így szólt nézőihez: 
„Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar". Ez a művésznő Mezei Mária volt. Adjunk 
neki igazat és tartsuk be mi is. 

Martoncsik József 

'56-os halálraítélt‖55
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 Péteri Szavak, 1991 (1. évfolyam, 1-12. szám)1991-10-01 / 10. szám 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy „mítosz” lerombolása… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajószentpéter szénbányászata 34. Egy mítosz lerombolása 

 

2 

„Az igazságból legenda lesz és mítosz.”1
 

 

„A bányászok közös vonása, hogy mindegyik kommunista.'” – jelentette ki Kádár Já-
nos az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságában, 1956 decemberének közepén, röviddel az 

után, hogy „léket vágtak” a fontosabb munkástanácsok hatalmán, és sikerült munkára bírniuk 
a bányászságot, újraindítva ezzel az ország életét.2 

Ismerve az előző fejezeteket és a háború előttieket is, ez nem volt igaz! 

Horthyék sem fordultak bizalommal a bányamunkásság felé – ahogyan a többi munkás 
felé sem –, sőt keményen felléptek az elégedetlenkedőkkel szemben. Az ebben az időszakban 
eldördült csendőrsortüzek – különösen az 1919. szeptember 6-iai több halálos áldozatot köve-

telő tatabányai –, adták meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyekkel Rákosiék a bányás-

zságot a munkásmozgalmi legendáriumba tudták illeszteni.  

Ennek 1951-től, bányásznapként való megünnepeltetésével a bányászság és a párt elválaszt-

hatatlan közös útját tudták kihangsúlyozni.  

Ezzel szemben a bányászok sokkal inkább kötődtek a legális baloldalhoz (vagyis a Magyar 

Szociáldemokrata Párthoz) a két világháború között, mint az illegális kommunista párthoz.  

Szociális eredetüket vizsgálva a bányászoknak csak háromnegyede volt örökletes munkás, 
további hányadukat azok a mezőgazdaságból időszakosan kiváló munkavállalók tették ki, akik 
rendszerint idényjelleggel végeztek bányamunkát, és mindig visszatértek a mezei munkához.  

Különösen a Bakonyban és az Északi-középhegységben, a lakossági és közüzemi célokra ter-

melő bányáknál volt jellemző, hogy a nyári és téli hónapok között fennálló tetemes szén-

igény–különbségek miatt nem kötöttek le folyamatosan nagyobb bányászlétszámot, hanem a 
szomszédos falvak télen mezőgazdaságilag lekötetlen parasztságából biztosították a szükséges 
munkaerőt. 

Bemutattuk, hogy a bányászságot mindig megpróbálták a szélsőséges pártok is magukhoz 
„édesgetni”. 

A harmincas évek végére, a politikai és társadalmi feszültségek növekedésével párhu-

zamosan csökkent a szociáldemokrata párt támogatottsága, illetve a szervezett bányászok 
létszáma, sőt az 1939-es választásokon a fiatal és nem szervezett (!) munkások túlnyomó több-

sége a nyilasokra adta le szavazatát. Utóbbiak a – progresszív elemeket is tartalmazó, de 
többnyire – demagóg szociálpolitikai ígéretekkel magukhoz csalt bányászokat 1940-ben, egy 

némi túlzással puccsnak is nevezhető kormányellenes akcióra használták fel. Az 1940. szep-

tember 8-án Mátranovákról induló, majd hetek alatt az egész országra kiterjedő sztrájkban 

közel 40 000 (?) bányász vett részt.  

Bár a sztrájkot vasszigorral fojtották el, a nyilasok pedig elveszítették tömegbázisukat, megál-

lapíthatjuk, hogy a bányászság igen jelentős részét tudta mozgósítani a szélsőjobb. Ugyan e 

tömeg hamar kiábrándult megtévelyedéséből, ez az epizód hosszú időre kompromittálhatta 
                                                 
1
 Oliver Bowden 

2
 A fejezet „Schuller Balázs: Példaképek lázadása? A magyar bányásztársadalom 1956-ban” című könyve alap-

ján készült. 
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volna a bányászságot, amit a következő évtizedekben nem tarthattak kívánatosnak, így 1940 
ősze felejtésre ítéltetett.  

Mivel a bányák hadiüzemnek számítottak, a katonai behívások a más területeken dol-

gozókkal összehasonlítva csak kisebb mértékben érintették a bányászokat, ennek megfelelően 
a háború végét viszonylag szilárd közösségekben érték meg. Ennek volt köszönhető az is, 
hogy a háború utolsó hónapjaiban a bányaüzemeknél léptek fel leghatékonyabban a műszaki 

berendezések leszerelése, illetve rombolása ellen.  

Később is ezt az „egységet" csak a számos üzemnél felmerülő mérnök/üzemvezető – 

bányamunkás ellentét bontotta meg. Rákosi erről így ír visszaemlékezéseiben: „[...] az egyik 
Salgótarján környéki bánya küldöttsége elmondta, hogy ők elkergették az összes bányamérnö-
köt [...] megmagyarázták, hogy a bányamérnök feléjük afféle kiskirály volt. [...] Ez és hasonló 
eset akkoriban tipikus volt szerte a bányavidékeken. Nem egy helyen a mérnököt leküldték a 
bányába, hogy egy bizonyos időt a fejtésen dolgozzon."  

Bár példáját a legradikálisabb Nógrádból hozza, a szakirodalom megerősíti, hogy az ország 
több pontján is élő konfliktusról volt szó.  

Rákosit azonban nem a „műszakiak" meghurcolása zavarta, hanem az üzemi bizottságok meg-

gondolatlanságai nyomán keletkező termeléskiesés. Moszkvából ugyan a politikai hatalom 

fokozatos megszerzésének tervével érkezett, de a nehézipar stratégiai ágazatait, illetve azok 

dolgozóit mielőbb pártja ellenőrzése alá akarta vonni. Ennek egyik első lépéseként – meg-

előzve a szociáldemokratákat – 1945 februárjában ők szervezték meg felülről a Magyar Bá-
nya- és Kohómunkások Szabad Szakszervezetét, tehát az első pillanattól ott voltak az üzemek 
szintjén, ahol eldőlt, hogy milyen gyorsan indul meg az újjáépítés, és ahol a későbbiekben a 
leggyorsabb politikai sikerre számíthattak.  

A következő nagy lépés a szénbányák állami kezelésbe vétele, majd pedig államosítása 
volt, mellyel – bár legerőteljesebben az MKP

3
 szorgalmazta – az összes meghatározó politikai 

erő egyetértett.  

Mindannyian belátták, hogy a termelésirányítás és az elosztás központosítása nélkül a régi 
struktúrával működő iparág csődbe juttathatta volna az újjáépítést.  

Röviddel az államosítás elfogadása után, névleg annak bizonyítására, hogy „mely párt híve 
igazán az újjáépítés előmozdításának," Rákosiék egy szovjet típusú, de „önálló, helyi kezde-

                                                 
3
 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, Rákosi Mátyás javaslatára hazaküldött emigráns kommunisták (köztük Gerő Ernő, Nagy Imre, Révai József) 
hozták létre Szegeden, 1944. november 5-én, önmagukat ideiglenes Központi Vezetőségnek nyilvánítva. Buda-

pest ostroma alatt a Magyarországon illegalitásban működő KMP tagjai (köztük Horváth Márton, Kiss Károly, 
Kádár János, Péter Gábor) 1945. január 19-én üléseztek először magukat Központi Bizottságnak nevezve. A 
Központi Vezetőség ekkor már Debrecenben működött a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett, és Budapest 
bevétele után is még egy darabig ott működött Gerő vezetésével, mielőtt Rákosi Mátyás visszatért és az MKP 
főtitkára lett 1945 februárjában. A Budapesti vezetőséget Rákosiék csak addig tűrték meg, amíg ők oda nem 
költözhettek. A Központi Vezetőség megkezdte a párt szervezeteinek kiépítését, és kidolgozta akcióprogramját 
(Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja), amelynek antifasiszta és demokra-

tikus jellege miatt az újjászerveződő németellenes, demokratikus pártok is elfogadtak. Az MKP vezetői tevéke-

nyen közreműködtek az új kormány megalakításában és az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásának előkészíté-
sében. 
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ményezésnek" beállított – „széncsatának" elkeresztelt – munkaverseny-akciót szerveztek. En-

nek elindításaként a Szabad Nép 1946. február 8-ai számában a tatai bányászok versenyfelhí-
vást intéztek az ország valamennyi bányászához. A felhívás hamar visszhangra talált és óriási 
erőfeszítésekre sarkallta a nehéz körülményekkel mit sem törődő – valódi lelkesedéstől fűtött 
– bányászokat. A termelés megugrása, illetve a versenynek az egész gyáriparra történő kiter-

jesztése óriási presztízssikert hozott az MKP-nak.  

De vizsgáljuk meg, mi is történt itt valójában? Alig két hónappal az államosítás után, egy jel-

legében még mindig kapitalista országban, szocialista modell érvényesült. Beigazolódni lát-

szott az a tétel, mely szerint: „a kizsákmányolás alól felszabadított dolgozó lelkesebben és 
lelkiismeretesebben végzi a munkáját, mint a kizsákmányolt proletár. Ez a lelkesedés többlet-

teljesítményt eredményez…"  

Ráadásul – a kommunisták szemében – a sztálini ideológiát átitató állandó „háborútudatnak" 
és az abból adódó „katonai szellemnek" megfelelően az egyéni problémáikat félretevő bányá-
szok teljes mértékben a termelésnek – avagy a „széncsata" sikerének – rendelték alá magukat. 
Nem csoda hát, ha a Rákosi által ettől kezdve csak a „a mi derék bányászaink”-ként emlege-

tett földalatti dolgozókat hátára kapta a propaganda, ami előbb a munka hőseiként, a fordulat 

évét követően pedig, a szocialista embereszmény tökéletes megtestesítőiként, a társadalom 
legfőbb példaképeiként jelenítette meg őket.  

Ugyanakkor, bár a bányászok ebben az időszakban politikailag lojálisak voltak a két munkás-

párt vezetőségéhez, nyíltan kimutatták elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy az állam a 
bányák államosítása során nem csak hogy nem küldte el a népszerűtlen vezetőket, hanem az 

MKP maga rendelkezett arról, hogy a mérnökök igazolását – a széntermelés növelésének ér-

dekében – meg kell gyorsítani. Így fordulhatott elő az, hogy olyan – egyébként jól dolgozó – 

mérnökök is a bányászatban maradhattak, akik az SS-ben szolgáltak, vagy valamely szélső-
jobboldali szervezetben vállaltak korábban tisztséget. Ezeket a személyeket 1948 után, vagy 
1956-ban „vette elő" az államvédelem és tette meg – többnyire ártatlanul – más ügyek bűn-

bakjának. 4 

Később is bebizonyították a bányászok, hogy készek sztrájkhoz folyamodni, gyakran a 

helyi szakszervezeti és munkáspárti vezetők ellenében is, amikor szembesültek a számukra 
elfogadhatatlan kollektív szerződéssel.  

Mindezek ellenére az elért sikerek és az MKP által szorgalmazott szociális intézkedések – 

például az ösztönző teljesítménybérezés bevezetése bizalommal töltötték el a bányamunkássá-
got, és az 1947-es választásokon a bányavidékek a kommunista párt biztos bázisának bizo-

nyultak.  

Amint azt Rákosi is konstatálta: „pártunk [megelőzve a szociáldemokratákat] majdnem 40 %-

kal emelte szavazatait, Budapesten, az ipari városokban, a bányavidékeken a legerősebb párt 
lett."  

                                                 
4
 Egy esetre később ki is térünk. 
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Az MKP valóban majdnem minden bányásztelepülésen megelőzte az MSZDP5
-t, de kirívóan 

magas különbségeket a két párt eredményei között csak az északi országrészben – leszámítva 

Ózd és Miskolc térségét – figyelhetünk meg, míg a Dunántúlon – bár ott is visszaesett támo-

gatottságuk – a szociáldemokraták bázisainak számító nagy kolóniákon (Pécs, Tatabánya, 
Dorog) kisebb eltérések születtek.  

A hatalom megszerzése egyáltalán nem járt együtt az ipar és a bányászat azonnali 
szovjetizálásával (szovjet mintára történő átalakításával). A választások előtt beindult – reális 
célokat felvonultató – első három éves terv az újjáépítés lezárását és az 1938. évi termelési 
szint meghaladását irányozta elő.  

A pártegyesülés idején – a világpolitikában beállt változások hatására – ugyan már megfo-

galmazódott a terv megváltoztatása és az iparfejlesztési ütemének nyugati országokét túlhala-

dó gyorsítása, de az MDP
6
 1948 júniusában elfogadott programnyilatkozata még mindig a 

„minőségi ipari munkaerő fejlesztését" tekintette az iparfejlesztés kívánatos útjának. Ezzel a 
sajátos „nemzeti úttal" azonban Moszkva nem érthetett egyet, hiszen az újabb világháború 
vélt, vagy valós veszélye a hadiipar ismételt felfuttatását, sőt esetünkben annak minimális 
szintről való felépítését követelte.  

Ezért Rákosi az 1948 novemberében megtartott MDP KV ülésen szakított korábbi felfogásuk-

kal és leszögezte, hogy az iparosítást a nehézipar – benne a szénbányászat – munkaerő-

állományának hatalmas arányú – mintegy 300 000 főnyi – növelésével kell megoldani, még-

pedig oly módon, hogy más gazdasági ágak – elsősorban a mezőgazdaság felnőtt, a gyáripari 
munkában járatlan és képzetlen dolgozóit csoportosítják át az iparba.  

Ez a döntés alapvetően meghatározta az egész bányászat jövőjét, mert az extenzív iparfejlesz-

tés7
 szénigényének – pártvezetőket is meglepő növekedése újabb és újabb tömegeknek a ter-

melésbe való bevonását vonta maga után, és a bányásztársadalom teljes átalakulását eredmé-
nyezte.  

A bányászat szempontjából az új, szovjet típusú irányvonal lényege az volt, hogy a Pécs – 

Várpalota – Kazincbarcika ipari félkörben egyidejűleg kellett felfuttatni oly mértékben a ter-

melést, hogy mind a barna, mind a kokszolható feketeszén esetében megszüntethetővé váljék 

                                                 
5
 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. A párt jelenleg (2019-ben) is működik, bár 
napjainkban parlamenten kívüliként politizál. A 2018. évi országgyűlési választásokon az MSZP-Párbeszéd 
szövetséghez csatlakozott, viszont 2019-től már önálló politikával, saját programmal (Kéthly Anna program) 
igyekszik történelmi múltjához méltóan szerepelni. 
6
 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 Pártba történő beolvasztásával. Az egyesülés a kommunisták dominanciájának platform-

ján jött létre és megszüntette az SZDP-t. 
7
 Extenzív gazdálkodás és fejlesztés. Az a gazdálkodási mód, amelyben a termelés növelésének alapja a meglé-

vő, de addig még nem hasznosított tartalékok (elsősorban a munkaerő és a föld) igénybevétele. Az extenzív 
gazdálkodást tehát elsősorban a mennyiségi jellegű fejlődés jellemzi. Hazánkban 1945 után ez a gazdálkodási 
mód volt jellemző (pl. a háztartásbeli nők nagy többségét bevonták a munkába). Ma már az ilyen tartalékaink 
kimerültek, nem tudjuk növelni sem a foglalkoztatottak számát, sem a megművelhető földterületet. A bányászat-

ban ez a, viszonylag alacsony gépesítettség mellett, nagy létszámmal végzett kézi munka. Ezért szükségessé vált 
az intenzív gazdálkodásra való áttérés. 
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az importtól való függés. Ennek keretében a korábban elsősorban idényjelleggel, vagy kis 
kapacitással működő bányaüzemeket nagy létszámú munkáskontingensek átirányításával 
nagyüzemekké emelték, egyúttal fokozatosan nyitottak újabb aknaüzemeket a modernnek 
számító – régi célbányáknál is, továbbá sok helyütt sor került szegényes felszereltségű szük-

ségüzemek létesítésére is.  

Mint láthatjuk, a termelés növeléséhez nem a technikai színvonal emelését, hanem – végtele-

nül elavult módon – az 1930-as években a Szovjetunióban alkalmazott, „korlátlanul" rendel-

kezésre álló „nyers paraszti munkaerőt proletárrá gyúró" gazdaságpolitikát vették alapul, 
mely modernizációként fogta fel a mezőgazdasági népesség kierőszakolt mobilizációját. 

A háborúban egzisztenciájukat elveszítő gazdák, hadifogságból visszatérő – korábbi életüket 
folytatni nem tudó – katonák közül sokan gondolták úgy, hogy az életük újraindításához szük-

séges pénzt a bányászatban átmenetileg – vállalt munkával teremtik elő.  A tradicionális bá-
nyamunkás-hierarchia legalsó fokán álló segédmunkás, azaz csillés mesterségét rövid betanu-

lási idő alatt bármely jó fizikumú férfi elsajátíthatta, és ha jól dolgozott az állandó életve-

szélyből adódó egymásrautaltság miatt – zárt, nagyon összetartó, munkaközösség is befogad-

ta. A maradás mellett döntők néhány év elteltével, elegendő tapasztalattal a tarsolyukban fel-

jebb emelkedhettek, s magasabb fizetésű szakmunkássá: lőmesterré (robbantómester), vájár-

rá, – korban dívó kifejezéssel élve – a „munkás elit" tagjává válhattak. 

Ezt a jól működő rendszert borította fel a nagy létszámban és képzetlenül érkező – eleinte fi-

zikailag kifogástalan – munkaerő bevonása, amelynek a helyszínen, avagy a szervezett ipari 

tanuló képzésben történő, megfelelő színvonalú betanítását már nem lehetett megoldani.8
  

Az első ötéves tervidőszak alatt mindössze 21,1 %-kal nőtt a vájárlétszám, míg az összes 
munkáslétszám 60,8 %-kal. Ennek következtében a vájárlétszám aránya állandóan romlott, s 
az 1950. évi 39, 5 %-kal szemben 1954-ben már csak 29,6 % volt.  

Többek között ezért szerveztek gyorstalpaló vájár tanfolyamokat is, melynek keretében a 
bányászatba alighogy belépett segédmunkás – a korábbi gyakorlattal ellentétben – egy éven 
belül már szakmunkás státusba kerülhetett. Ráadásul az újonnan érkezők nehezen tudtak beil-

leszkedni a régiek közé, sőt a két csoport közötti létszámaránynak, az újak javára történő elto-

lódása tartós ellentét kialakulását eredményezte, aminek a „jobboldali szociáldemokraták" 

(értsd: régi szervezett munkások) elleni kampány sem tett jót.  

De a verseny bevezetése és hétköznapivá tétele sem használt a hagyományos üzemi szolidari-
tásnak. Igaz, hogy a széntermelés jellegéből adódóan mindig is magában hordozta a látványos 
többlettermelés lehetőségét, de a sikereket – akárcsak a szenvedést egy bányaüzem dolgozói 
korábban mindig együtt, nem pedig egyénenként érték el. Az egyéni munkaverseny, mely – az 

ipar más területeihez hasonlóan – a bányában sem jelenthette egyetlen ember, hanem egy-egy 

vájár nevével fémjelzett csapat teljesítményét, csak addig lehetett sikeres, míg valóban min-

denki előtt nyitva állt, és nem csak a normák tudományos meghatározására szolgált.  

                                                 
8
 Az államilag szervezett vájár iparitanuló-képzés az 1949. évi IV. törvény, vonatkozó cikkelye alapján szerve-

ződött meg, előbb a szovjet FZO kétéves tantervekre alapozva, majd 1953-tól hároméves tantervekkel. Ez a 
forma nem tudta kielégíteni az extenzív szakasz igényeit, hiszen a legnagyobb létszámot 1959-ben érték el, ak-

kor összesen 4458 vájártanuló készült szakmájára. 
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Számtalan negatívuma ellenére 1951-52-ig a rendszer eredményesen működött, ekkor azon-

ban kiütköztek az extenzív fejlesztés hátrányai, és „termelés sztálinista forradalma 1953-ra 

megrekedt."  

Mindezt leginkább a propaganda és a valóság ellentétének vizsgálatában tudjuk megfogni.  

A párt az újjáépítés kezdete óta tudatában volt annak, hogy gazdasági célkitűzéseik megvaló-
sulásban nagyon komoly teher hárul a bányászokra, ezért igyekeztek a propaganda szintjén 
magasabb megbecsülést biztosítani számukra, ugyanakkor ez a bérek terén nem volt tapasz-

talható, bár utóbbiak 1948-tól emelkedtek, reálértékük csak a háború előtti szintet érte el. Az 
első három éves terv (1947-49) sikerén felbuzdulva, az első öt éves terv (1950-54) már a szén-

termelés megduplázásáról, grandiózus ipari és bányászati beruházásokról szólt. Az 
„Indusztria bűvöletében" megfogalmazott tervek már egy új embertípussal, az „egységes 
munkásosztály" – a kohászok mellett – legmegbecsültebb tagjával, a „szocialista bányásszal" 

számoltak.  

Ennek megfelelően lépéseket tettek a szétesőben lévő és „elavult" munkakultúra elemeit őrző, 
régit felváltó, „modern" bányászidentitás kialakítására. Az 1950. november 20-ai bányászér-

tekezletet követően a párt deklarálta „a bányamunka megbecsülését a fizikai és műszaki dol-

gozók fokozott premizálásával, a hűségjutalom rendszeresítésével, a földalatti dolgozók díjta-

lan munkaruha-ellátásával, a bányásznap ünneppé nyilvánításával, díszegyenruha rendszere-

sítésével és kitüntetések adományozásával."  

A külsőségek terén (egyenruha, kitüntetések és ünnepek) – akárcsak a blokk többi országában, 
teljes mértékben a szovjet minták átvétele és a nemzeti sajátosságok eltüntetése történt meg. 
Amint a tárgyi kultúra más területein, a bányászatnál sem találunk markáns különbségeket a 
csehszlovák, a lengyel, a kelet-német és a magyar „ötvenes években". 

Ígéretek sorát tette továbbá: „a bányászföldek eladásának megkönnyítésére, saját-házak, la-

kások és legényszállók építésére, valamint a bányászok autóbusz szállításának megkönnyíté-
sére." A határozat az elvárásokat is rögzítette, „rámutatott a termelés és teljesítmények növe-

lésének, az önköltség csökkentésének szükségességére és ennek eszközeként a fizikai dolgozók 
részéről a fegyelmezett, lelkes munkát, a munkaversenybe való bekapcsolódást, az önképzést 
jelölte meg; a műszaki dolgozók részére pedig a bányamunka tökéletesebb megszervezését, a 
fegyelem betartását, a takarékosságot, az egyszemélyi felelős vezetés megszilárdítását tűzte 
célul."  

Rövidesen látni fogjuk, hogy az állam lehetőségeihez képest jócskán túlígérte magát, és a 
valóságban elvárásai nem álltak egyenes arányban az elvégzett munka ellentételezésével. 
Olyan helyzetben, melyben „még nyomor és káosz uralkodott, [...] a rendszer hasonló sze-

repre vállalkozott, mint amit a gazdasági fejlettség magas szintjén élő jóléti államok próbál-

nak ellátni."  

A kor propagandája alapján a dolgozó, elsősorban a termelésért felelős, életét a munkahelye 
köré kell, hogy szervezze, míg az állam biztosítja magát a munkahelyet és az alapvető szük-

ségleteket (élelem, hajlék, egészségügyi ellátás, oktatás, üdülés, kulturális javak és szolgálta-

tások).  
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Az ígéretek beválthatatlansága a mennyiségi szemlélet irrealitásba fordulásával vált nyilván-

valóvá. 1951-ben, felbuzdulva az első tervidőszak tervtúlteljesítésein, jelentősen megemelték 
a tervszámokat.  

Az extenzív módszerek dominanciája most már elkerülhetetlenül minőségromláshoz és a telje-

sítmény visszaeséséhez vezetett. Csökkent az egy aknára eső átlagtermelés, fokozatosan rom-

lott a termelt szén minősége és az átlagos fűtőértéke is.  

A tényleges gazdasági teljesítmény visszaesése már nem tette lehetővé – a munkaversenyt 

ösztönző – kiemelt bérezés fenntartását. Az 1950-es nagy normarendezés még nem érintette 
annyira a bányászatot, 1951-től azonban itt is elindult a reáljövedelmek lassú, de folyamatos 
csökkenése. A legképzettebb szakmunkások bére 1953-ig még mindig elég csábító tudott len-

ni, ami egy hallgatólagos – hatalommal kötött – kompromisszum révén alakulhatott ki. Ez a 
kompromisszum viszont azonnal megszűnt, mihelyt a legjobban képzettek bérét megközelítet-

te a segédmunkások bére. Kivételt képez a sztahanovisták zárt csoportja, akiknek a létszámát 
a szénbányászatban az összes fizikai dolgozó számának kb. 1 %-ban (800-900 fő) maximál-

ták. Az ő feladatuk a normabeállítás és a propaganda célokat szolgáló reprezentáció volt. 

A Nagy Imre féle új kurzus ugyanis emelte ugyan a béreket, de egalitárius elveket kö-
vetve mindezt úgy tette, hogy az „elit szakmák" (vájár, esztergályos, villanyszerelő, kovács, 
öntő stb.) nominális bérét csupán 5-10 %-kal, míg a szegénynek számító, képzetlenebb réte-

gekét 20 % feletti értékkel növelte.  

Ezzel párhuzamosan szinte hisztérikusan nőttek a munkakövetelmények, a bányákban min-

dennapos gyakorlattá vált a hétnapos munkahét.  

Szervezett érdekvédelem a rendszer jellegéből következően nem működhetett, a szakszervezet 
1948-tól elsősorban a munkaversenyek és a termelési mozgalmak - köztük a Sztahanov-

mozgalom - szervezésével foglalkozott.  

Történtek kísérletek munkabeszüntetések szervezésére, de ezek a föld alatt dolgozók megosz-

tottsága és az állambiztonsági szervek hatékonysága miatt eleve bukásra voltak ítélve. Min-

dezt összegezve megállapítható, hogy reprodukálódtak azok a tényezők (alacsony bérek, ma-

gas munkaintenzitás), amelyek a két világháború között és közvetlenül azt követően a mun-

kásság politikai aktivitásának hátszelét képezték, viszont a panaszok ekkor már nem a válla-

latvezetők, hanem az állam ellen irányultak.  

A beváltatlan ígéretek nyomasztó halmazáról 1953-ig tudomást sem vevő párt, pedig nem tett 

lépéseket a feszültségek levezetésére, így a szegénység és az alacsony bérek elleni tiltakozás 
egyetlen formája a munkahely-változtatás maradt.  

Az 1950-es évek elején olyan kiemelt ágazatokban, mint a bánya és építőipar, három év alatt 
a teljes létszám kétszerese cserélődött ki.  

1953-ban például 77 500 főt vettek fel a bányászatba, míg 66 000-et töröltek az állományból.  

Más adatok szerint negyedévenként az állományi létszám 11 – 27 %-a távozott a bányaüze-

mekből. Ráadásul a korábban bemutatott idénymunkásokhoz hasonlóan, a téli időszakokra –
bányamunkára jelentkező mezőgazdasági dolgozók, illetve az ingázók egy része is megőrizte 
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azt a szokását, hogy a tavaszi munkák beindulásával visszatért falujába, ebből kifolyólag ép-

pen az áprilistól – augusztusig terjedő időszakban volt a legnehezebb feltölteni a létszámot.  

Az igen komoly méreteket öltő fluktuáció leginkább 1951-től, a termelés visszaesése és a ha-

gyományos munkaerőtartalékok elapadása után bosszantotta fel a pártot. A kötelezővé tett 
munkaközvetítés irányítására és a munkaerőhiány megoldására létrehozott Munkaerő-

tartalékok Hivatala (MTH), 1952-ig elsősorban a parasztság és az első alkalommal munkát 
vállaló fiatalok köréből toborzott új bányászokat. 1952-ben azonban a mezőgazdaság kataszt-

rofális helyzete miatt már inkább fékezni kellett a tömeges kiáramlást, mert az súlyos munka-

erőhiányt idézett elő.  

A munkaerő-vándorlás megállítására és a munkások – szovjet minta szerinti – röghöz kötésé-
re irányuló, szigorú intézkedések nem hoztak eredményt, a munkaerőhiányt csak radikális 
lépésekkel lehetett időlegesen orvosolni.  

Az 1950. évi IV. törvény egyik paragrafusa szabadságvesztéssel sújtható bűncselekménynek 
minősítette a munkahely önkényes elhagyását, továbbá bevezette a közveszélyes munkakerülés 
büntetőjogi kategóriáját. 1952-ben 7000 ilyen büntetőpert folytattak le, túlnyomó többségben 
faluról az iparba került, első generációs munkások ellen.9 

Az első ilyen radikális lépést még 1950-ben tette meg az MTH, mégpedig a nők földalatti 
munkára irányításával. 10

 

Gyermekeiket egyedül nevelő, vagy különösen szegény, bányavidéken élő nők már korábban 
is dolgoztak a külszíni munkafolyamatoknál (például a szénosztályozásnál), de a fizikailag 

kifejezetten embert próbáló földalatti munkahelyeken – a férfiak és a bányászfeleségek nem 
csekély felháborodását kiváltva – csak ekkor jelentek meg, elsősorban csillésként, de számo-

san vájárként is. Utóbbiakról maga Rákosi mondta: „Természetesen mi is hibákat csináltunk. 
Az elvtársak hallották, hogy néhol elsősorban vájáriskolába küldték a nőket, holott a vájár-

munka nehéz. [...] ...ez a munka legtöbb nőnek nem való."  

Ahogyan a háztartásbeli nők, úgy a köztörvényes és a politikai elítéltek munkára ve-

zénylése is szovjet mintára történt.  

Az e téren nagy tapasztalatokra szert tett Garasin Rudolfot 1951-ben hívták haza a Szovjet-

unióból, az általa átszervezett Büntetés-végrehajtáson belül hozták létre a hazai rabmunkát 
koordináló Közérdekű Munkák Igazgatóságát (KÖMI). Az Országos Tervhivatal, a Belügy-

minisztérium és a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium 1952-ben tartott közös értekezletein 
dőlt el, hogy mely bányákhoz és mekkora létszámot biztosít a 20 000 főt is meghaladó – az 

ipar más területén is foglalkoztatott – keretből a KÖMI.  

Mivel azonban a Nagy Imre kormány sem változtatott az iparpolitika irányvonalán, a KÖMI 
táborok felállítása sem enyhítette a munkaerőhiányt.  
                                                 
9
  A Szovjetunióban a belsőigazolvány-rendszer 1932-es bevezetésével korlátozták az állampolgárok mozgás-

szabadságát. Megtiltották a vállalatoktól való önkényes kilépést, ugyanakkor a Munkaügyi Népbiztosság bármi-

kor átirányíthatta másik helységbe, más munkakörbe, vagy más iparágba a képzett munkásokat, illetve szakem-

bereket. Az 1954-ben bevezetett magyar személyi igazolványnak - elvileg - ugyanez volt a célja. 
10

 Földalatti munkára előbb a bezárt nyilvános házak dolgozóit küldték, majd más nőket is rábírtak a toborzóiro-

dák. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem minden bányász volt felháborodva a nők jelenlététől, ami csak 
növelte a bányászfeleségek féltékenységét, akik számos tiltakozó demonstrációt tartottak a bányák kapujában. 
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„… a rabok egy része – a levonások ellenére is – pozitívan értékelte a földalatti mun-

káért kapott bért és további kedvezményekért vájártanfolyamokra is szívesen jelentkeztek. „A 

vájárvizsga után önálló vájárként dolgoztam. Hozzám osztották be a csillés rabokat. A mun-

kahelyen mindent én irányítottam. [...] Sokan a börtönbüntetés letöltése után visszamentek 
dolgozni a bányába, mert jó pénzforrás volt."” 

Megoldásként a Magyar Néphadsereg 1951-től építkezéseken alkalmazott Építődan-

dárjának átirányítása mutatkozott. Ebben az alakulatban 1953-ig elsősorban a politikailag 

megbízhatatlannak és ebből kifolyólag fegyveres szolgálatra alkalmatlannak talált fiatalembe-

rek („C" honvédek) szolgáltak, akiket rendkívül megalázó körülmények között dolgoztattak. 
1953-tól Bányamunkás Csoporttá átszervezve és egyszerű sorkötelesekkel kiegészítve az 
egész alakulatot átirányították a szénbányászatba, ahol vegyes érzelmekkel fogadták a részint 
értelmiségi, részint paraszti foglalkozású és vegyes erőnlétű társaságot.  

A forradalom előestéjén a KÖMI és a katonai, úgynevezett „kötött állományú" munkaerő ösz-

szesen 15 000 főt, a földalatti létszám 20 %-át, míg az összes munkásnak 15 %-át tette ki. 

Erről korábban már részletesen írtunk egy önálló fejezetben. 

Az 1956 nyarára szabadabbá váló légkörben mind többször és több helyütt kerültek 
szóba a bányászat problémái is. Több vizsgálati anyag és jelentés említi, hogy a később, mint 
a forradalom, illetve a sztrájk minden bányavidékre való kiterjesztéséért felelősnek beállított 
Hansági Imre,11

 a Jókai Szénbánya főmérnöke (Ajka) és más mérnökök tagjai voltak a Petőfi 
Körnek, mindez lehetséges… 

Mindenesetre bőven volt szó a bányászatról e fórumon, de még az addigiakban oly elvakult-

nak mutatkozó szakszervezet, 1956. július 28-29-én – eltúlzottan is önkritikus hangulatban – 

megtartott kongresszusán is hosszasan sorolták sérelmeiket a küldöttek. Az itt elhangzottak 
összecsengenek a Petőfi Körben az ipar más területeivel kapcsolatban felmerült problémák-

kal.  

A bemutatott lakáshelyzet mellett főképpen a bérkérdést emelték ki. A munkaversenyt teljes 

mértékben megkérdőjelezte az a rendszer, hogy a vállalatok hónap végén nem a teljesítmé-
nyek alapján fizettek, hanem a rendelkezésre álló béralapot osztották el. Ráadásul ebbe az 
átlagbérbe beépítették a 30 %-os földalatti pótlékot is, függetlenül attól ki hány műszakot tel-

jesített a föld alatt. Az idősebb dolgozók panaszai is szóba kerültek, mert a bányászok utolsó 

                                                 
11

 Hansági Imréről már korábban írtunk. Most itt csak még néhány adalék.  Amikor a fejezetben az „SS-ben 

szolgáló” bányamérnökről volt szó, akkor ez ő. 1944 őszén mint tartalékos mérnök zászlós teljesített szolgálatot 
egy utász századnál. Novemberben, hogy frontra kerülését elkerülje jelentkezett a Zala megye területén ekkori-

ban felállításra kelülő 25. „Hunyadi" SS gránátos-hadosztályhoz kiképzőtisztnek. Döntését az is befolyásolta, 
hogy felesége és gyermeke ekkor Zalaegerszegen tartózkodott. Alakulatát decemberben kiszállították Németor-

szágba, ahol a kapitulációig folytatták a kiképzést, alegysége harci cselekményben nem vett részt. Rövid fogság 
után hazatért és az Egercsehi bányánál helyezkedett el, de 1946-ban háborús bűntett gyanújába keveredett ezért 
hét hónapra internálták. Ezt követően ismét bányánál, 1948-tól pedig az Országos Tervhivatalban dolgozott. 
1952 novemberében letartóztatták, mert „támogatta Varga Béla és társai kártevők munkáját, mely abból állt, 
hogy az alapszenet átmentsék az általuk várt rendszerváltozás utáni időre, [siclj" A vizsgálati fogságban maga 
Péter Gábor bírta „beismerésre." A nagy bányász koncepciós per végül a politikai változások miatt elmaradt, és 
1953 folyamán Hansági is szabadlábra került. A forradalomig Ajka-Csingervölgyben a csékúti, majd a Jókai 
bányánál volt főmérnök. 1956 októberében előbb Ajkán, majd a minisztériumban is részt vett a forradalmi bi-

zottság megalakításában. A bukás után disszidált. További pályájáról a róla szóló korábbi lábjegyzetben szó van. 
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évi – fiatalabb éveikhez képest alacsonyabb – keresetük alapján mentek nyugdíjba, ami meg-

lehetősen igazságtalan eljárás volt a több évtizedes munkaviszonnyal rendelkezőkkel szem-

ben. 
12

 

A helyzettel természetesen tökéletesen tisztában lévő minisztérium az év során több alkalom-

mal maga is gyakorolt önkritikát, de a központi tervezés kényszerpályáján hiába törekedett 
például a lakáshelyzet javítására, ha arra csak a megszabott keretek álltak rendelkezésére.13

  

Márpedig az – elvileg – 1956-ban elinduló „második ötéves tervben előírt feladatok maradék-

talan teljesítése nagymértékben függ[ött] a [...] közel katasztrofális lakáshelyzet lényeges 
megváltoztathatásától." Az előbbi idézetet tartalmazó A szénbányászat lakásszükségletének 
biztosítása című minisztériumi tervezet, a valós lehetőségeket figyelembe véve 18-20 000 

lakás, továbbá – amire a legnagyobb igény mutatkozott – 8500 családi ház 1957-1960 közötti 
megépítésének részleteit vázolta fel. Ennek a dokumentumnak az említése azért nagyon fon-

tos, mert a Minisztérium Munka- és Bérügyi Főosztályának 1956. novemberi és decemberi 
iratai között újra feltűnik, immáron különböző osztályvezetők széljegyzeteivel. Ami arról 
árulkodik, hogy a Kádár kormány által – a konszolidáció részeként – meghirdetett, és 1957-

ben sikerrel zárult 10 000 bányászlakás-program megtervezéséhez, érthető módon ugyanezt 
vették elő, hiszen előkészítés nélkül nem épülhetett volna meg ennyi épület.  

A forradalom előtti időszakhoz visszatérve, az 1956-os termelési célokat csak újabb 
szükségintézkedések segítségével tudták elérni, ennek keretében újabb KÖMI táborokat adtak 

át, továbbá 1956 szeptemberétől 11 darab – a Néphadsereg létszámcsökkentése során felsza-

baduló – laktanya átvételéről kezdtek megbeszéléseket.14
 

Bányaüzem Rablétszám 

(KÖMI) 
József akna, Izsófalva 500 

Edelény II. akna 500 

Tatabánya X. akna 600 

Herend 600 

Béta akna, Komló 600 

                                                 
12

 A kongresszuson felszólaló magasabb beosztású pártfunkcionáriusok, pl.: Fock Jenő, SZOT főtitkár szavai 
mellőztek minden konkrétumot, de a későbbi szénkormánybiztosok, mint Pothornik József, vagy Havrán István 
már kézelfoghatóbb javaslatokat tettek a helyzet javítására. Figyelemreméltó a szakminisztériumot képviselő 
Kocsis Lajos miniszterhelyettes válasza, amiben ígéretet tett a bérhelyzet rendezésére, amint arra alkalom adó-
dik. Bár ígéreteinek semmi alapja sem volt szándékait hitelesebbé teszi, hogy a forradalom után „jobboldali 
beállítottsága" és „önmagát leleplező" tevékenysége miatt 1957 januárjában eltávolították a minisztériumból. 
13

 Czottner Sándor miniszter szakmai nyilvánosságnak szánt februári cikkében (még az SZKP XX. kongresszusa 
előtt!) részletesen szólt az elkövetett hibákról és a termelésben fennálló hiányosságokról, részletesen kifejtette 
ezek kijavításáról alkotott elképzeléseit, továbbá a dolgozóktól elvártakat. Nehezen szabadulva az addig meg-

szokott retorikától, elsősorban az önálló kezdeményezésekre, az önképzésre és a tapasztalatcserére helyezte a 
hangsúlyt. Műszaki kérdések megválaszolásán túl nem sokat mondhatott olvasójának azzal, hogy leszögezte: ,Az 
alkotmányunkban rögzített törvényt, amely szerint nálunk a legfőbb érték az ember, műszaki munkánkkal kell 
biztosítani. (Czottner Sándor: A szénbányászat termelés-fejlesztésének fő irányai. Bányászati Lapok. 1956. feb-

ruár)  ,Az évek óta elmaradott külszíni építkezések behozása céljából minimálisan 210,2 millió Ft ÉM.  [Építő-
ipari Minisztérium] kapacitásra van szüksége a szénbányászatnak és e helyett az O.T. [Országos Tervhivatal] 

javaslata alapján az M.T. [Minisztertanács] csak 160,6 millió Ft-ot hagyott jóvá." (A szénbányászat 1956. évi 
beruházásainak helyzete. 1956. április 9.) 
14

 A következő laktanyák átadásáról volt szó: „Bocskai”, Miskolc, „Landler Jenő”, Várpalota, „Kiss János”, Pécs 
egészben. „Szondi”, Miskolc, „Damjanich”, Pécs, „Piliscsabai”, „Baji úti”, Tatabánya, „Móri”, „Putnoki”, 
„Marx Károly téri épület”, Gyöngyös részben. A minisztérium a leszerelő katonákat is célba vette Munka- és 
Bérügyi Főosztálya több utasításban is felhívta a figyelmet a „harcosok" körében folytatandó toborzásra. A rájuk 
váró kedvezmények és juttatások ismertetésére sajtó kampányt is indítottak. 
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Lyukóbánya 1200 

 

A bérek és az életminőség javítására még nyomot sem találunk, mert annak rendezése vég-

képp nem a minisztérium, hanem a pártvezetés feladata lett volna.  

A bányamunkásság viszont csak azt tapasztalhatta, hogy a rosszul kommunikáló rendszer to-

vábbra is a termelés növelésének fokozásának fontosságáról szónokol, a munkahelyi- és élet-

körülmények viszont egyáltalán nem javulnak, így nem meglepő, hogy jelentős részükre átra-

gadt az 1956 októberét jellemző felfokozott hangulat… 

A budapesti hírek hatására a vidék egészéhez hasonlóan, a bányászvárosokban és von-

záskörzetükben is csak néhány nap elteltével, többnyire október 26. és 28. között zajlottak le a 
forradalmi események, illetve alakultak meg a különböző elnevezésű forradalmi önkormány-

zatok, a későbbi munkástanácsok elődei.  

Az első három napon a dolgozókban olyannyira nem tudatosult a forradalom ténye, hogy még 
október 25-ei keltezéssel is több tucat panaszlevet és a pécsi „bauxitbányához"15

 való áthe-

lyezési kérelmet adtak fel, többek között Pusztavámról, Somsályról és Tatabányáról a minisz-

térium Munka- és Bérügyi Főosztályának címezve, ahol akkor már második napja senki sem 
dolgozott. 

 

A bányák forradalmi szervekhez való kapcsolódásának időpontjai16
 

 

A budapesti tüntetések és harcok első hírei kezdetben nagyfokú bizalmatlanságot, egyesekben 
pedig ellenszenvet is kiváltottak. Tatabányán például az egyik aknánál október 24-én elker-

                                                 
15

 A jól fizető uránbánya „fedőneve" volt. 
16

 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) 
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gették, majd a hatóságoknak átadták a Budapestről érkezett fiatalokat, akik tüntetésre, sztrájk-

ra buzdították őket.  

Ugyanezen a napon Nagybátonyban tüntetésektől és zavargásoktól tartva, kommunista bányá-
szokkal erősítették meg a rendőrőrsöt.  

A bányászság nem fogadta egységesen a forradalmat, s nem automatikusan lett annak egyik 

fő zászlóvivője.  

A forradalmi szervek megalakulásával egyidejűleg a bányásztársadalom rendkívül gyors át-

rendeződése zajlott le. Az 1956. október 26-tól sorra megnyitott KÖMI táborok lakói néhány 
napon belül elhagyták a bányásztelepüléseket és haza, illetve sokan Budapestre távoztak. A 
KMKA katonái csak részben tettek így, több helyütt (Zircen, Komlón…) csatlakoztak a helyi 

forradalmárokhoz, mindenesetre a termelésben többé nemigen lehetett számítani rájuk.  

Nem mellékes körülmény, hogy a forradalom ősszel, a mezőgazdasági holt szezon elején kö-
vetkezett be, így jelentős létszámú toborzott falusi munkaerő volt a legényszállókon, akik a 
kötött állomány mellett szintén távoztak. A bányáktól kisebb távolságra lévő falvakban lakó 
toborzott és „rendes" státuszú dolgozók pedig az események elindulásakor leálló autóbusz 
közlekedés végett maradtak el, s inkább az „otthoni forradalomban" vettek részt. 

Az ily módon kiesett létszámot a korabeli jelentések 40 és 50 000 fő közé teszik, tehát 
az 1956-os, hozzávetőlegesen 106 ezer fős létszámot figyelembe véve, nagyjából 45 000 föld-

alatti dolgozó és mintegy 15 000 műszaki, illetve egyéb foglalkoztatott maradhatott a szénbá-
nyáknál. 17

 

A 23 kivégzett és beazonosított bányász, akik közül a forradalom előtt csak 10 fő dol-

gozott hosszabb ideje, vagy kezdettől fogva bányászként. 7 fő a forradalmi események előtt, 
vagy azt követően a kötelező munkaközvetítés révén, illetve más lehetőség hiányában jelent-

kezett bányamunkára, további 5 fő KÖMI-s elítéltként és 1 fő, mint KMKA katona kötődött a 
bányászathoz. 18

 

 

 

Név  
 

 

Születési  
év  
 

 

Származás  
 

Lakóhely 

Munkás 

 

Paraszt  

 

Osztály- 

idegen 

 

Bejáró  
 

 

Munkásszálló  
 

Saját lakás 

Balázs Géza 1935  (árva)   x  

Berta József 1934  (árva)   x  

Bognár Ottó 1931  (árva)   x  

Czimer Tibor 1923 x    x  

Erdélyi Gyula 1925 x     x 

Erdész József 1927 x    KÖMI  

Futó János 1936     KÖMI  

Galgóczi Zoltán 1933   x  KÖMI  

Garamszegi Alfréd 1918 (árva)    x  

                                                 
17

 Azt is le kell szögezni, hogy a politikai nyomozó– és az igazságügyi szervek, sőt a történészek egy része sem 
ragaszkodott ennyire később a pontos foglalkozás szerinti besoroláshoz, így történhetett meg, hogy legutolsó 
munkahelyük alapján bányászként regisztráltak számos felelősségre vont forradalmárt.  
18

 A különböző források alapján 25 bányászathoz köthető személyt végeztek ki forradalmi részvételéért. A halál-

ra ítéltek eddigiekben ismert 24 fős névsorát először Faller Gusztáv közölte Gosztonyi Péterre hivatkozva. 
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Gerlei József 1930 x    KÖMI  

Horváth Tibor ? 

Kiss István 1928 nem a bányászatban dolgozott 
Kolonics János 1935 x      

Laurinyecz László 1927  (árva(   x  

Minczér József 1932  x    x 

Modori Sándor 1923  x    x 

Molnár Sándor 1933  (árva)    x 

Nagy József I. 1934  x   elítélt  

Nagy József II. 1929  (árva)   KÖMI  

Nagy Lajos 1927  x    x 

Nagy Zoltán 1926  (árva)   x  

Pesti István ? 

Rusznyák László 1933 x    x  

Szász Zoltán 1930 x     x 

G. Tóth László 1914  (árva)    x 

Zódor János 1936  x   x  

 

Sem a felsorolt tragikus sorsú személyek, sem a bányászok általában vett forradalmi érdemei-

ből sem von le semmit, az a tény, ha az összes halálra ítélt 229 fős létszáma mellett többnek 
ható 25 fős létszámról bevalljuk, hogy ez legfeljebb 10, de maximum 17 bányászt takar.  

Ezt egyrészt azért fontos kihangsúlyoznom, mert a forradalmat követően a bányákban készült 
hangulatjelentésekből egyértelműen kitűnik, hogy a bányászok kifejezetten örültek annak, 

hogy a munkahelyekről eltűntek az általuk rossz munkaerőnek tartott elítéltek és katonák, 

mert azokat nem tekintették közéjük tartozónak. Másrészt az a 7 fő, akiket rövid idejű bánya-

munkája miatt szintén bányásznak tekintünk, azok a források tükrében nem voltak büszkék 
bányász „korszakukra," szívesebben dolgoztak volna eredeti szakmájukban, és egyértelműen 
a nagy társadalom-átalakító folyamatok veszteseinek tekinthetőek.19

  

Óvatosan kell kezelni a peranyagok által ugyancsak bányászként jelölt összesen mintegy 150 
– 170 főnyi felkelő besorolását is, akik a budapesti harcokban vettek részt. Különösen a Bu-

dapesthez közeli táborokból – nagyon sok KÖMI elítélt próbált szerencsét a fővárosban, de 
voltak itt az ország más pontjairól érkezett bányász illetőségűek is. Így volt egy kisebb csapat, 

zömében 17 éves vájártanulóval, akik a zirci 307. sz. MTH Intézetből szöktek meg, hogy csat-

lakozhassanak a Práter utcai felkelőkhöz, ahol aztán – többek között – szorosabb kapcsolatba 

kerültek egy korukbéli komlói vájárral.  

A legtöbb valódi bányászt (100 – 120 fő) Budapesten a Széna téri felkelőcsoportnál találjuk, 
ahol a Pilisből érkezett bányamunkásokból külön Bányászbrigád is alakult.  

A budapesti harcok természetesen csak nagyon kis szegmensét jelentik a magyar bányászok 
forradalmi részvételének, ezért térjünk vissza a bányaüzemeknél maradt bányászok és műsza-

kiak vizsgálatához! 

 

                                                 
19

 1956. december 27-i szénbányászati értekezlet jegyzőkönyve. De már a forradalom alatti követeléseikben is 
hangot adtak erről alkotott véleményüknek: „A katonák kényszerű alkalmazását a bányamunkában szüntessék 
meg, továbbá javasoljuk a Minisztertanács felé, hogy vizsgálják felül az elítéltek bányában való foglalkoztatá-
sát."  
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Az ország bányavidékei a megyékben, mintegy 117 településen játszottak meghatározó szere-

pet a bányászok, Baranya, Borsod, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém, 
Tolna. 

A politikai aktivitás magasabb szintjét jelentő forradalmi bizottságok bányász tagjainak és 
vezetőinek, illetve nemzetőröknek a számát nehéz meghatározni, mert az amúgy sem repre-

zentatív összefoglalók megyénként változó alapossággal készültek, továbbá a résztvevőknek 
csak egy részét említik név és foglalkozás szerint.20

  

Nem könnyű a bányaüzemeknél megalakult munkástanácsok számát sem megadni. A monog-

ráfiák 68 ilyenről tesznek említést, ami nagyjából lefedi a főbb üzemeket. Bár a bányák száma 
ennek háromszorosa volt, számításba kell vennünk, hogy az egymáshoz közel fekvő aknák 
dolgozói nem mindenhol alakítottak külön tanácsot, annál is inkább, mert eredeti létszámuk 
jócskán lecsökkent, sőt egyes aknáknál a forradalom előtt többségében kötött munkaerőt fog-

lalkoztattak.
21

  

A 68 felsorolt munkástanács létszámkereteit pontosabbnak tarthatjuk, mert a megtorlás elvei-

nek megfelelően csak a magembereket emelték ki név szerint, míg az „ellenforradalmi cse-

lekményektől" távol maradóknak az összlétszámát adták meg. Ily módon 1576 személyt szá-
molhatunk össze, akik közül 214 főt nevesítettek.  

Tovább vizsgálva a bányászok politikai aktivitását, a forradalommal szemben kialakult 

viszonyuk alapján négy csoportba sorolhatjuk a résztvevőket.  

A „mikor szintjét" is figyelembe véve mindvégig az ellenzők közé sorolhatóak azok a népsze-

rűtlen pártfunkcionáriusok, munkásigazgatók, akiket az első napokban inzultus ért, a munkás-

tanács eltávolított pozíciójából, illetve termelő munkakörbe helyezett. („Az ellenforradalmi 
reakció a közel 100 főnyi tröszt és bányaüzemi munkásigazgatót, néhány kivételével, mind 
elzavarta s helyükbe a munkástanácsok túlnyomó részt reakciós mérnököket állítottak be.") 

Fizikai bántalmazásra csak ritkán került sor, a népharag elsősorban az ÁVH képviselői ellen 
irányult. Az első napokban a meggyőződéses párttagokat és – idősebb dolgozók egy részét a 
forradalommal szembeni bizalmatlanság, majd a felgyorsuló események nyomán bizonyta-

lanság fogta el. Az október 28-ai fordulatot követően már nagyrészt ők is a változások és a 
munkástanácsok támogatóivá váltak, de a novemberi időszakban ők látták be leghamarább a 
harc reménytelenségét, s a munka felvételét szorgalmazva konfliktusba kerültek a legaktívabb 
csoportokkal. A bizonytalankodók többi része és a politizálástól mindvégig elzárkózók a pasz-

szívak táborát alkották. Létszámuk a forradalom bukása után kezdett növekedni, majd de-

cembertől, amikor egyértelművé vált, hogy a munkástanácsok harca nem vezet eredményre – 

az akkor már agresszíven fellépő – Kádár-kormánnyal szemben, ugrásszerűen emelkedett. Ide 
sorolhatóak még azok a mérnökök22

 és munkások, akikkel az előző években nagyon keményen 

                                                 
20

 Valuch Tibor egész országra kiterjedően 14-15 000 főben adja meg a forradalom vezetőrétegének, 60-80 000 

főben a forradalmi bizottságok és 80-100 000 főben a munkástanácsok taglétszámát. 
21

 Faller szerint az 1955-ben csak a szenet termelő aknaüzemek száma 162 volt. 
22

 Az 1951-52 során bekövetkező termelés visszaesésért – ahogy korábban a MAORT-perben is a mérnököket 
tekintette felelősnek a hatalom. Ezek közül kiemelkedik Varga Béla és társai pere.  A koncepciós perek 1953 
után is folytatódtak. Például az 1955-ös hét halálos áldozatot követelő felsőnyárádi vízbetörés vizsgálatakor sem 
tudták kimutatni a mérnöki szabotázst, ezért Varga Bélát (ismét őt!), illetve Tarján Kálmánt és társaikat izgatás 



Sajószentpéter szénbányászata 34. Egy mítosz lerombolása 

 

16 

bánt el a rendszer, börtönbüntetést szenvedtek, vagy pedig egy életre meg lettek félemlítve, így 
közönyük az események alatt sem tudott igazán feloldódni.23

  

A különböző okokból börtönviseltek nagyobbik felére viszont inkább lelkesítőleg hatott a 

visszavágás és a változtatás lehetősége, ennek megfelelően csatlakoztak a forradalmat támo-

gatók széles táborához. Ebben a táborban találunk a szociális körülményeik miatt elégedetlen 

legényszállókon élő fiatal, de lakással és családdal rendelkező idősebb bányászokat is. Nem 

volt kizáró ok a párttagság és a sztahanovista igazolvány sem. Figyelemre méltó változás az 
előző években lezajlott műszaki-munkás viszony átalakulása is. A béreiket tekintve még min-

dig magasabb státuszban lévő mérnökök – a korábbi évtizedekhez képest – közvetlenebb kap-

csolatba kerültek a dolgozókkal, és 1956-ban már egymás mellett foglaltak helyet a munkás-

tanácsok tagságában és vezetésében is, ugyanakkor ez például aligha lett volna elképzelhető 
az 1945–46-os üzemi bizottságokban. 24

 

Az 1956-ban üzemi és tröszti szinten legnagyobb aktivitást a munkástanácsok vezetésébe be-

választottak fejtették ki, egyben ők voltak azok, akik a legtovább kitartottak a forradalmi kö-
vetelések és a sztrájk fenntartása mellett. Ismételten figyelembe véve a „mikor” szintjét, le 

kell szögezni, hogy a december folyamán „lefejezett", magembereitől megfosztott munkásta-

nácsok új vezetőire már sokkal inkább a termelés ügye felé fordulás a jellemző.  

A bányász-munkástanácsok között is elitet képeznek a tröszti munkástanácsok, illetve a mi-

nisztériumban szerveződő forradalmi bizottság, melyek magasan kvalifikált korábban magas 

párttisztséget betöltött, vagy akár igazságtalanul börtönt viselt mérnök tagjai. 

Az október végi közös politikai fellépés élménye megerősítette az együvé tartozás érzését, és 
közelebb hozta egymáshoz a bányaüzemeknél dolgozó generációkat, régi és új bányászokat, 
sőt a felélénkülő kommunikáció révén az egymástól földrajzilag távol lévő bányák dolgozóit 
is. 

25
 

A forradalom napjaiban – nem utolsó sorban a létszám lecsökkenése miatt – a tradicionális 
bányásztelepüléseken ismét nagyobb hangot kaptak a „régiek". Több helyütt szervezni kezd-

                                                                                                                                                         
és államellenes összeesküvés vádjával állították bíróság elé. Érdekükben a Borsodi Szénbányászati Tröszt és a 
minisztérium is több alkalommal kifogást emelt. 
23

  Borsodi példa! Nem egy olyan mérnöki beszervezés történt, ahol az alany passzivitása mellett kifejezett ellen-

érzéseiről beszélt a nyomozóknak. Azt állították – tudva, hogy ezt akarják hallani tőlük –, mindvégig ellenezték 
a sztrájkot és a termelés fenntartása volt a céljuk. Az egyik szabotázsperben elítélt, és a börtönben emberileg 
tönkrement mérnökkel, 1957 júniusában folytatott beszélgetésükből a következőket jegyezte fel a politikai nyo-

mozó tiszt: „...ha ő [az ügynök] nem lett volna híve ennek a rendszernek [,] akkor ő is részt vett volna ellenforra-

dalmi ténykedésben és nem akadályozta volna meg, hogy Ormosbányán december hónapban mikor a Minisztéri-
umban a bányamérnököket letartóztatták és kiszabadításukra a tröszt sztrájkot hirdetett, azonban ő náluk ez nem 
volt[,] ezen a napon, ugyanis elérték az októberi átlag termelést, [sic!] [...] Ő beszélgetésünk során az ellenforra-

dalmat és azok ténykedőit és szervezőit elítéli és abban az időben is elítélte." „Jószerencse" ügynök. 
24

 A mérnökök aktivitásával kiemelten foglalkoztak a szénkormánybiztosok értekezletein és a pártszerveknek 

készült jelentésekben: „... a forradalom idején a fiatal műszakiak ellenünk voltak, és sajnos főleg azok, akiket a 
népi demokrácia taníttatott." A minisztériumi összefoglaló pedig már egyenesen a Sopronban végzettek összeját-

szásáról ír: „... a minisztériumban dolgozó egyes műszakiak  – főleg a bányamérnökök között külön kasztot 

képező, un. soproni végzettségű mérnökök – már ezt megelőzően összejöttek, nyilvánvalóan saját elgondolásaik 
érvényesítése érdekében. Ennek is lehetett következménye az, hogy november 4-e előtt – a forradalmi bizottság 
kezdeményezésére – igen könnyen ment a kapcsolat felvétele a területtel..." 
25

 A bányászküldöttségek mind a forradalom, mind a novemberi „kettős hatalom" rendszeresen felkeresték a 
közeli üzemeket, részt vettek a megyei, illetve a Nagybudapesti Központi Munkástanács munkájában is. 
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ték a Szociáldemokrata Pártot, de a feledésre ítélt évszázados bányászhagyományok újjáélesz-

tésére is igény mutatkozott. Pécsett például követelték a Borbála nap visszaállítását, amit az-

tán 1956. december 4-én felfüggesztve a termelést – meg is tartottak.  

A fent felvázolt általánosítható csoportosítás mellett jelentősebb regionális eltéréseket 
találunk a munkástanácsok nyilatkozataiban és követeléseiben. Az előző fejezet tükrében úgy 
gondolhatnánk, hogy a követelések között kiemelt helyet kaptak a szociális, bér- és szakmai 
problémák, ez azonban csak az első néhány napban volt így.  

A pilisszentiváni bányászok október 25-ének éjszakáján elsősorban béremelést követeltek az 
üzemvezetőségtől.  

A dudari bányászok néhány nappal később a Minisztertanácshoz küldött nyilatkozatában már 
a második helyre, a szovjetek azonnali kivonása mögé kerültek a következők: „2./ Emeljék a 
dolgozók reálbérét, szüntessék be a bányákban az erőszakos munkaverseny szervezését. [...] 
4./ A szakképzetséget minden vonalon követeljük."  

A komlóiak október 27-én ugyancsak Nagy Imréhez induló küldöttsége, 21 pontos dokumen-

tumában csak a kilencedik helyet kapták a szociális kérdések: „9./ Reális bér és árpolitikát 
követelünk. A túlfeszített normákat csökkentsék. Szüntessék be a vasárnapi termelő napot és 
pótműszakokat. A műszaki dolgozók túlóráját fizessék ki. Követeljük a béreinknek 30 %-os 

felemelését és a földalatti pótlék visszaállítását. A munkástanácsnak legyen joga meghatároz-

nia a 6 órás, avagy az 5 napos munkaidő bevezetését a kikísérletezés után. [...] 11./Idősebb 
bányásztársaink nevében egy új nyugdíjtörvényt követelünk, amely elsősorban a szolgálati 
éveket veszi figyelembe. "  

Mindez érthető is, hiszen a forradalom kibontakozása, majd átmeneti győzelme feledtetni tud-

ta az egyéni problémákat, és más globális kérdéseket helyezett előtérbe.  

Amint azt 1956. november 2-ai rádiónyilatkozatában Jónás Tibor, egy sajókazai vájár is 

megfogalmazta: „Sok-sok probléma van, ami most kizárólag a mi munkánk győzedelmeskedé-
sétől függ. Az én meggyőződésem és véleményem: a munkát vegyük fel! Még akkor is, ha bér-

ben pillanatnyilag kilátástalan volna a helyzet. De nem így van. A fizetésünk biztosítva van. 
Az élelmünk biztosítva van, ha a bányászok az energiát adják a forradalom további győzelem-

re viteléhez, [sic!]"26
  

Regionális különbségeket ezen a téren igazából csak a forradalom leverése után, a „kettős 
hatalom" (munkástanácsok - kormány) idején találunk, melyek elsősorban a Kádár-kormány 

elismerése, illetve el nem ismerése mentén alakultak ki. A november közepén a jelentősebb 
munkástanácsok által kiadott röpiratokat összehasonlítva azt tapasztalhatjuk, hogy míg a Kö-
zép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon kizárólag a politikai követelésekre, vagyis a szov-

jetek kivonására, a Nagy Imre-kormány visszaállítására és a demokratikus vívmányokra he-

lyezték a hangsúlyt, addig Pécsett a következőkről határoztak:  

„… a munkát a sztrájkjog fenntartása mellett felvesszük és megindítjuk… [...] Az általános 
titkos választásokig a Kádár kormánynak bizalmat szavazunk. "  
                                                 
26

 A Jónás Tibor sajókazai és Burkus Sándor ormosbányai vájárokkal, az 1956. november 2-án Budapesten járt 
borsodi munkásküldöttség tagjaival készült interjút, ugyanazon a napon délelőtt, 10 óra után sugározta a Szabad 
Kossuth Rádió. 
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Továbbá az ekkor Budapestre induló küldöttségüknek meghagyták, hogy a kormánnyal tisz-

tázzák, „... a liasz-bányászat megkülönböztetése terén a munkaidő és a liászpótlék meghatá-
rozás[át]. A bányászatban foglalkoztatott, valamint a bányászati szolgáltató és segédüzemek 
ipari-, szak-, és segédmunkásainak bérkérdés[ét]."  

Magával Nagy Imrével szembeni álláspontokban is mind területileg, mind időben eltéréseket 
figyelhetünk meg. A november elseje előtti napokban a pusztavámi és a Veszprém megyei 
bányaüzemek kommünikéiben sokkal több feltételt szabtak Nagynak, mint az ország más vi-

dékeinek bányászai. 

,A bányászok a felkelőkkel együtt megtárgyalt kormánylistát elfogadják. És ebben az esetben 
hajlandók tudomásul venni a tűzszünetre szóló felhívást. Követelik, hogy Nagy Imre adjon 
garanciát arra, hogy ki tudja, és ki akarja vezetni az országot a mélypontból. Amíg ezek a 
követelések nem teljesülnek, a balinkai és a környéki bányászok egyetlen lapát szenet sem 
hajlandók termelni." 

27
 

Sokkal inkább – a kádárista történetírás által győri ellenkormányként aposztrofált – Dunán-

túli Nemzeti Tanácshoz közeledtek. A november közepi időszakban pedig már ők követelték a 
leghevesebben Nagy Imrét.  

Az első nagy trauma és a forradalomban született bányászegység megbomlása 1956. novem-

ber 4-ét követő napokban következett be, de ez még mindig nem hozta magával a későbbi 
megvertség érzését, mert a munkástanácsok tovább vitték a küzdelmet. Az utóbbiak hatalmá-
ban bízók, viszont alaptalanul nagy reményeket fűztek a Munkás-Paraszt kormány sztrájkkal 
történő zsarolhatóságához. Akik viszont elvesztették a reményt, avagy józanabbul ítélték meg 
a helyzetet, s másként képzelték el jövőjüket, azok az ország elhagyása mellett döntöttek.  

Fehér Lajos kormánymegbízott kormánynak tett jelentése szerint november folyamán 2 782 
fő „disszidált", ebből 55 volt bányamérnök. 28

 

Szót kell ejtenünk arról, hogy a fegyveres ellenállásból bányászaink nem csak Buda-

pesten, hanem a bányászvárosokban is kivették részüket, bár az esetek többségében inkább 

csak fölkészültek az ellenállásra, majd a szovjetek megjelenésekor elálltak az eleve esélytelen 
küzdelemtől.  

1956 bányásztársadalmának sokrétűségét mutatja, hogy nem csak a fegyveres felkelők, de 

már az első, Salgótarjánban megalakult karhatalmi alakulatban is ott találjuk – volt államvé-
delmi és honvédtisztek mellett – a bányászokat. 

Az 1956. november 4-én regnálását megkezdő Kádár-kormány első felhívásában az 
„ellenforradalmi erők" elleni közös harc meghirdetése mellett már számos ígérettel, többek 
között az életszínvonal gyors és jelentékeny emelésével próbálta maga mellé állítani a lakos-

ságot.  

                                                 
27

 A balinkai bányászok követelései, elhangzott a Szabad Győr rádió október 28-ai adásában.  
28

 A menekültek egy része – élve a Kádár-kormány által a hazatérők részére meghirdetett amnesztiával – vissza-

tért 1957 nyaráig, de a többség külföldön maradt, mert bányászként jól el lehetett helyezkedni a nyugati orszá-
gokban. Az ügynökjelentések tükrében az egyszerű munkásemberek fokozottabban élték meg az idegen földön 
lakás lelki gyötrelmeit, és bár jól megfizették őket, a honvágy szép számmal csalta haza őket. Például a balinkai 
a „Borsányi" fedőnevű ügynök Franciaországból hazatértekről jelentett, akik ott is szakmájukban dolgoztak.  
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Ekkor azonban még csak nagyon kevesen hittek szavaiknak.  

Kádáréknak, Rákosiékkal ellentétben, a valódi lojalitást kellett megszerezniük, s ez az össze-

omlott pártapparátus és erőszakszervek hiányában nem ígérkezett gyorsan megszerezhető-
nek. E kormánynak egyúttal saját életképességét is bizonyítania kellett Moszkva előtt, s ezt az 
élet normalizálásával kellett kezdenie. Utóbbi egyik alapfeltétele pedig a széntermelés beindí-
tása volt. A forradalom napjaiban szinte teljesen leállt a kitermelés, legfeljebb a kórházak, 
iskolák, és erőművek kaptak szenet, többnyire csak fenntartási munkák folytak. Igaz ugyan, 
hogy a függetlenség és a semlegesség kinyilvánítása után mind a Dunántúli Nemzeti Tanács, 

mind a minisztérium forradalmi bizottsága, továbbá a fent idézett borsodi bányászok is a 

munka felvétele mellett foglaltak állást, de az a szovjetek bevonulása miatt nem valósult meg.  

A bányaüzemek ismét sztrájkba léptek, így tiltakozva az idegen fegyverekre támaszkodó mun-

kás-paraszt kormány uralma ellen. Ahogy azt a fentebb bemutatott követelésekből láthattuk, 
sokan túlzott reményeket fűztek az új hatalom széntermelés iránti kiszolgáltatottságához, s 
úgy vélhették, a sztrájk hatalmat adott a kezükbe. A trösztök és az üzemek novemberben telje-

sen, míg december elején még hiányzó központi felügyelete taktikázásra sarkallta Kádárt. 
November meglepően nyílt vitáiban megtévesztőén hatott a párt tárgyaló és kompromisszum-

késsége, ami csak növelte a munkástanácsok önbizalmát.  

A kormány bármiről hajlandó volt tárgyalni, ami nem érintette a rendszer jellegét és a 
szovjet-magyar kapcsolatokat, egyúttal kedvező életszínvonal – politikai intézkedéseket ho-

zott. Először is november 10-én bejelentették a bányászati dolgozók 12 %-os béremelését, 
országos szinten pedig (november 13-án) elismerték a munkástanácsokat, mint a munkáshata-

lom üzemi szintű képviselőtestületeit. A béremelés mögött viszont nem volt jól működő in-

tézményi háttér, Czottner Sándor még a szétzilált minisztériumában sem tudott rendet terem-

teni, ezért nevezték ki mellé (avagy fölé) decemberben a szénügyek kormánymegbízottjaként 
Fehér Lajost, a széntermelés konszolidációjának levezénylésére.  

Addig is a béremelés és a tudatos jutalmazási politika révén rendelkezésre álló novemberi 
bértömeget sajátosan osztották el. A későbbiekben eltávolított Kassai Ferenc miniszterhelyet-

tes – a kormány, a vonatkozó határozatát figyelembe véve – az alábbiak szerint rendelte el a 
kifizetést: „… a november 1-10 között tényleges munkát végzők számára munkanaponként a 
munkabéren felül 100 %-os jutalmat kell kifizetni. Ilyen munkának számít a fenntartás, kar-

bantartás, szivattyúkezelés és általában a bányák állapotát megóvó mindennemű munka. Vi-

szont, amennyiben a végzett munkát a rendkívüli körülmények miatt átvenni nem lehetett, ak-

kor a bérezésre kiadott irányelvek szerint a munkástanácsok alakítsák ki a végzett munka reá-
lis, arányos bérét és a dolgozókat az így kialakított bértétellel és annak 100 %-os jutalmával 
kell kifizetni. [...] A tényleges munkát nem végzők számára a kormányrendelet szerinti bért 
kell fizetni […]"  

Az üzem- és munkástanács vezetőinek belátására bízott hatalmas összegek „visszaélésekre" 
adtak okot, egyúttal a teljesítmény nélkül is elérhető bér nem ösztönzött a munkára, s a kor-

mány gyengeségét is sugallta.29
  

                                                 
29

 A minisztérium 1957. január elején, az 1956. október 23-ai és az utána történt események kapcsán célvizsgála-

tok tartását rendelte el a felügyelete alá tartozó trösztöknél, vállalatoknál. Ennek során többek között vizsgálni 
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Sokkal nagyobb hatása volt a sajtóban és más fórumokon megindított kampánynak, mely a 
bányászok társadalom iránti felelősségére mutatott rá, hiszen a fűtési szezon beálltával álta-

lános problémává vált a szénhiány. Ezt a munkástanácsok maguk is belátták, és november 
végén, december elején az ország összes bányájában megindították a termelést.  

A bérkérdéstől eltekintve itt arra is rá kell mutatnunk, hogy a régi bányászok és a műszaki 
szakemberek egy részében sokkal erősebben dolgozott a szakmai lelkiismeret, s előbbre he-

lyezték magukban a munkahely fennmaradásának kérdését, mint a reménytelennek látszó poli-
tikai küzdelmet. Ez mutatkozott meg a december elején tartott országos 48 órás sztrájk idején 
is, amikor összeütközésekre került sor a munkát felvenni szándékozók és a sztrájkolók között. 

A fentiekből is látható, hogy az új rezsim novemberben még nem volt képes hathatósan fel-

lépni a munkástanácsokkal szemben. A megtorlás első fázisában a fegyveres harcban, illetve 

fegyverrel elfogott bányászok kerültek a hatalom kezére. Majd megkezdődtek a karhatalmis-

ták akciói, melyek részben a bányásztelepüléseken nagy tömegben elrejtett fegyverek, illetve 
a feljelentett bányászok összeszedését, másrészt a munkástanácstagok, vagy az egyszerű bá-
nyászok zaklatását célozták.  

Ezek során kegyetlen tettekre is sor került. Két megismert esetben: Tatabányán Gersmár An-

tal bányászt, Ajka-csingervölgyben pedig Varga Gusztáv bányamérnököt verték halálra.  

„…Vargáról Jambrik Károly „Középdunántúli" szénkormánybiztos is megemlékezett: 

„... nem taríjuk helyesnek a karhatalmisták viselkedését. Például egy főmérnököt úgy megver-

tek, hogy abból ember már nemigen lesz. Ez az eset nagyon nyomja az embereket. Ezek a kar-

hatalmisták sokszor berúgnak és ilyenkor verik el az embereket…" 

A megtorlás következő, drasztikus fázisa december első felében kezdődött el. Fehér Lajos 

kinevezését követően 30 kormánybiztost küldött ki a bányavidékekre, akik rövid idő alatt 
helyreállították a központi ellenőrzést, és felügyeletük alá vonták a termelés irányítását. Ekkor 
kezdődött meg a forradalomban „kompromittálódott" minisztériumi-, és tröszti tisztviselők,30

 

továbbá a fontosabb munkástanácsok vezetőinek és magembereinek az eltávolítása, illetve 
letartóztatása.  

A minisztériumból december folyamán 7 főtisztviselőt, míg januárban Kocsis Lajos, áprilisban 
pedig Kassai Ferenc miniszterhelyetteseket távolították el, és helyezték át üzemekhez.31

 

A „lefejezett" munkástanácsok lassú elhalása egészen 1957 nyaráig tartott, de igazából már 
1956 decemberének elejére elvesztették szélesebb körű támogatottságukat, mert a sztrájkpoli-

                                                                                                                                                         
kellett, hogy a bérkifizetések mennyire feleltek meg a kormány rendelkezéseinek és a Minisztérium ezzel kap-

csolatos utasításainak. Szabálytalan bérkifizetésért tartóztatták le például Szép Endrét a Várpalotai Szénbányá-
szati Tröszt főmérnökét 1957. március 15-én, és több mint két hónapig tartották vizsgálati fogságban. Végül 
Czottner Sándor miniszter „csupán" írásbeli megrovásban részesítette és az Iszkaszentgyörgyi Bauxit Bányához 
helyeztette át beruházási ellenőrnek. 
30

 Beosztásából leváltottak és elbocsátottak, majd – jobb esetben – alacsonyabb pozícióban, más vállalathoz 
osztottak, de nem egy esetben bíróság elé állítottak számos tröszti tisztségviselőt. Közülük forradalmi helytállása 
miatt kiemelkedett Sartoris Kálmán a Nógrádi Szénbányászati Tröszt, illetve Vereckey Lajos a Pécsi Szénbányá-
szati Tröszt igazgatója, mindkettejüket börtönbüntetésre ítélték. 
31

 A legtovább kitartó tatabányai tröszti munkástanács vezetőit 1956. december 30-án tartóztatták le. „… Az 
ellenforradalmi megmozdulások szervezőit, fő „csahosait” [sic!] több helyt lefogattuk. Tatabányán szilveszter 
előtt, amikor a Kádár kormány ellen újabb „fenyítő” sztrájkot akartak tartani…"  



Sajószentpéter szénbányászata 34. Egy mítosz lerombolása 

 

21 

tika sikertelensége a vereség megváltoztathatatlanságának beismerésére késztette az embere-

ket. 
32

 

A kormány mindent megtett, hogy elvegye a bányászok kedvét a politizálástól. A megtorlás 
áldozatainak számát nagyon nehéz lenne megadni, hiszen az több szinten és több éven át tar-

tott, részét képezték a kivégzések, bebörtönzések, internálások, elbocsátások és a hűségjuta-

lom megvonása is.33
  

A folyamat elhúzódásának több oka is volt, az egyik például az, hogy az Államvédelmi Ható-
ság helyére lépő Politikai Nyomozó Osztályok csupán tavasszal tudták megkezdeni, és augusz-

tusra, úgy ahogy befejezni a munkástanácsok működésének feltárását. Ezt követően újabb le-

tartóztatások kezdődtek, s immáron a „kisbűnösök" elfogására is sor került.34
  

A kemény fellépés mellett, az előző kurzushoz viszonyítva sokkal, jobb kommunikációval és a 
jóléti politika kiteljesítésével folytatták a meggyőzést.  

Kádár erről így beszélt munkatársainak: „Az iparnál például el kell mondani, hogy alárendelt 
szempont volt a dolgozók életszínvonalának emelése, most ez fordítva érvényesül, a nemzet-

gazdaságot igenis fejleszteni kell, de annak a fő követelménynek alárendelve, hogy a szocia-

lizmus építése csak a dolgozók életszínvonalának együttes emelésével reális."  

A bérrendszer többlépcsős rendbetételével helyreállították a bérek elmúlt években felborult 
egyensúlyát, illetve megvalósították a bányászok korábban annyit hangoztatott kiemeltségét 
is. Az 1956. december 3-án bejelentett, majd januárban rendezett kiemelt, teljesítményalapú 
bérezés már csak az elvégzett munkáért fizetett, illetve a 100 %-os feletti teljesítésért fizetett 
prémiumot.  

Meghagyták, illetve megemelték a pótlékok (földalatti pótlék, liászpótlék, különlegességi pót-

lék, túlóra) és a különböző juttatások (illetményszén, hűségjutalom) mértékét.  

A termelés további ösztönzésére december 22-ig háromhavi hűségjutalmat fizettek ki azok-

nak, akik legkésőbb december 15-ig felvették a munkát, továbbá, hogy még jobban jelezzék 
az életkörülmények javítása iránti elkötelezettségüket, a kormány bejelentette 10 000 bányász-

lakás felépülését az 1957-es esztendőre. 

Az ösztönző lépések azonban nem értek el gyors sikert, a munkateljesítmény csak las-

san növekedett, rossz volt a munkamorál, sőt a hűségjutalom kifizetését a kormánybiztosok 
elhibázott lépésnek tartották, mert már így is rengeteg pénzt fizettek ki a bányászoknak.  

Az új szakmánybérezésben (a teljesítménybér elnevezése) pedig sokan nem bíztak eleinte, 

mert a régi átlagbérezés elemeit vélték felfedezni benne, így nem voltak hajlandóak a norma 
meghaladására.  

                                                 
32

 Végül 1957. november 17-én egy törvényerejű rendelet formálisan is hatályon kívül helyezte a munkástanács-

ok működését lehetővé tevő jogszabályt. 
33

 A hűségjutalmazásból azt lehetett kizárni, „l./aki tevékenyen részt vett az ellenforradalomban. 2./ aki ma is 
rendőri felügyelet alatt áll, el volt ítélve, vagy ügye bíróságon van. 3./ aki szervezője volt a sztrájkoknak és uszí-
tott a sztrájkra. " 
34

 A nyomozók munkáját nehezítette, hogy előbb újjá kellett szervezniük a bányászattal foglalkozó Ipari szabo-

tázs-elhárító osztályt, s az ügynökhálózatot is. Ezen kívül a forradalmat követően újra beindult 
munkaerővándorlás és a januári elbocsátások során a későbbi gyanúsítottak jó része az ország más részeire köl-

tözött.  
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A legnagyobb problémaként mégsem ez, hanem az óriási létszámhiány jelentkezett. A 

szénkormánybiztosok működésük első lépései között szerepelt a munkásszállítás újraindítása, 
de a kötött és toborzott munkaerők pótlása nem ment könnyen.  

A magas béreket kiemelő toborzó kampány mellett egészen érdekes megoldási ötletek is fel-

merültek. Akárcsak tíz éve, a széncsaták idején, a nagy iparvárosok most is bányászathoz nem 
értő – munkáscsoportokat indítottak a bányák megsegítésére, csakhogy míg 1946-ban azok 

lelkes pártaktivistákból és fiatalokból álltak, most a forradalomban részt vett, „feleslegessé" 

vált emberektől kívántak ily módon megszabadulni a győri, a székesfehérvári és más gyárak 
pártszervezetei.  

Végül mégiscsak a korábban bányában dolgozók és a hagyományos idénymunkások közötti 
toborzás vezetett eredményre, ennek köszönhetően a keret lassan, de biztosan töltődött fel, és 
márciusra elérte a 91 000 főt.  

Szakmunkásokból azonban továbbra is hiány volt, s nem lehetett senki szakértelmét nélkülöz-

ni, ezért a Nehézipari Minisztérium még 1957. januárban az elítélt vájárok büntetésének fel-

függesztését kérte.  

A dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tavaszi letartóztatásoknál még valóban te-

kintettel voltak a széntermelés kényes helyzetére, a későbbiekben azonban már ez sem számí-
tott. 

Fehér Lajos a szénkormánybiztosok működését lezáró jelentésében kijelentette, hogy a 

termelés április végére helyreállt. Az üzemi párt- és szakszervezeti bizottságok „megfojtották" 

a munkástanácsok maradékát, az utóbbiakkal nem is olyan rég még szimpatizálók pedig saját 
érdekükben inkább egyéni problémáik felé fordultak.  

„Tapasztalataink azt mondják: ha a pártonkívüli bányászokat valamelyik irodába be-

hívtuk beszélgetésre, nem lehetett szóra bírni őket. Sokat tartják azt, hogy „Ne szólj szám nem 
fáj fejem; Már többen megégették a nyelvüket; Adják meg a becsületes bért a többivel nem 
törődöm; Én nem politizálok, ez a vezetők gondja és feladata.”"  

Valuch Tibort idézve: „A szembenállók előbb közömbössé váltak, majd idővel [az elkövetkező 
években] a közömbösök eljutottak a rendszer ideológiájával való azonosulásig." 

Nagy Imre 1958. június 16-ai kivégzése már nem keltett komolyabb visszhangot, keve-

sen mertek ezzel kapcsolatban bármit is mondani.  

A balinkai „Borsányi" ügynök például ilyen jelentéseket adott: „... Nagy Imre és társai ítéle-

tével kapcsolatban a bányászok között vélemények nincsenek. A bányászok nem beszélnek az 

eseményről. "  

Majd egy héttel később: „ A Nagy Imréékről hozott ítéletről csak a párttagság körében lehet 
véleményt hallani. A pártonkívüliek hallgatnak. Senki nem beszél róla nyilvánosan. [...] D. 
mérnök nem talál magyarázatot a halálos ítéletek mellett hozott enyhe ítéletekre, [sic!] S. 
András-aknai vájár annyit mondott, hogy nem sajnálja Nagy Imrét és társait.” 

Az 1959-es, 1960-as és későbbi amnesztiák során szabaduló bányászokat már teljesen más 
hangulatban fogadták a korábbi munkatársak, továbbá a börtönben megőrzött elveikkel nehe-

zen illeszkedtek be azok társaságába.  
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1959, április 3-án részleges amnesztiát hirdettek a 2 évnél nem hosszabb időre elítéltek részé-
re, ekkor 1610 politikai elítélt szabadult ki májusig. 1960. április l-jén pedig Magyarország 
felszabadulásának 15. évfordulója alakalmából nyíltak meg a 6 évet meg nem haladó börtön-

büntetésre ítéltek előtt.  

A korabeli pártretorika és a későbbi szakirodalom is egyfajta letisztulási folyamatként érté-
kelte a bányász társadalom újabb – forradalom utáni átrendeződését.  

Nagy hangsúlyt helyeztek a törzsgárda kialakításra, leszögezve, hogy a kormány ezen túl 
csak „rendes, becsületes munkásokra" kíván támaszkodni, „akiket a bányák mellett kíván 
letelepíteni".  

Törekvéseiket eredményekkel tudták igazolni, melynek első kézzelfogható jele a 10 000 bá-
nyászlakás felépülése volt. 

 

„… a tapasztalat azt mutatja, hogy egy bányász háromszor-négyszer is elhagyja a bá-
nyát, míg végre letelepedik. Ha a bányászokat letelepítjük, akkor ez azt is jelenti, hogy azok-

nak fiai sem hagyják el a bányát. így a vájárutánpótlás is biztosítva van…" 

 

„A 10 000 lakás természetesen csak némi „csalás" révén valósulhatott meg, mert sem 
előtte, sem utána nem volt képes az építőipar ekkora eredményre. Egy erre vonatkozó doku-

mentum szerint 6 300 újonnan megkezdendőn kívül, „2 700 lakás az Építőipari Minisztérium 
Lakás Igazgatóság beruházásában már megkezdett lakásokból biztosítandó, 1 000 lakás pedig 
a BSH [Bányász Saját Ház] akció keretében építendő meg. Amennyiben a közművesítés költ-
sége szükségessé teszi, a 6 300 lakásból mintegy 500 db-nak a befejezése áthúzódhat 1958-

ra." 
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A megtorlás és az azt követő depolitizálás hosszú távon közömbös és hamis képet ala-

kított ki 1956-ról, de a kiemelt bérezéssel megvalósuló megbecsülés és a – fokozatosan kiszé-
lesedő – összetartozás érzésének fennmaradása, egy új bányász-identitás kialakulását ered-

ményezte. '56 identitásteremtő –, „szükséges áldozat" szerepéről a későbbiekben nem esett 
szó. 

 

Néhány kivégzett, Borsodból… 

 

Balázs Géza csillés  

(Miskolc, 1935.03. 22. - Budapest, 1957. 07. 20.) 

Korán árvaságra jutott, nevelőotthonba adták. Egy évig kőműves tanuló volt Budapes-

ten. Miskolcon állatetetőként dolgozott a sertéshizlaldában. 1951-ben két év szabadságvesz-

tésre ítélték három rendbeli betöréses lopás vádjával. 1953 szeptemberében 
szabadult és a perecesi szénbányában helyezkedett el csillésként. 1954-

ben előbb három hónapra ítélték csavargás, majd egy év négy hónapra 
közveszélyes munkakerülés és betöréses lopás vádjával. 1956. április 15-

én szabadult, ezt követően egy ideig bányászként dolgozott, de szeptem-

berben munkahelyéről kilépett.  

1956. október 23-án csatlakozott a miskolci egyetemisták tüntetéséhez, 
25-én az újabb tüntetésre is kiment az Egyetemvárosba. Részt vett október 26-

án a Megyei Rendőrkapitányság ostromában, illetve másnap a megyei tanácson történt lincse-

lésben is. 

 

Erdész József  
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(Budapest, 1927. 08. 21. - Budapest, 1957. 08. 15.) 

1948-ban lopás címén két év fogházra ítélték, büntetése alatt vájárként dolgozott. Ez 

idő alatt újabb bűncselekményeket követett el, ezért büntetését folyamatosan hosszabbították. 
Az edelényi büntető munkahelyről 1956. október 25-én szabadult ki. 

Volt elítélt ismerősével 1956. december 30-tól több betörést követtek el Budapesten. Az egyik 

alkalommal, 1957. január 18-án, meggyilkoltak két öregasszonyt. 1957 februárjától részt vett 
a Forradalmi Ifjúság és Illegális Forradalmi Munkástanács aláírású röplapok terjesztésében. 
Március 15-én egész nap járták Budapest utcáit, agitáltak, ám a várt felkelés elmaradt. A jog-

erős halálos ítélet után két társával megszökött a Markó utcai börtönből, ám még aznap elfog-

ták mindannyiukat. 

 

Nagy Zoltán csillés  

(Budapest, 1926. 10. 31.- Budapest, 1957. 07. 20.) 

Menhelyi gyermekként tizennyolc évesen gazdákhoz került vidékre. Később különböző 
munkahelyeken, de mindig bányában dolgozott. Négy alkalommal volt büntetve 
közveszélyes munkakerülés címén, 1953-ban pedig sikkasztás vádjával ítél-

te egy év három hónap börtönbüntetésre a Pécsi Megyei Bíróság. 1954. 
október 5-én szabadult, és a forradalom kitöréséig Komlón, majd Ormos-

bányán volt csillés.  

1956. október 26-án értesült a miskolci megyei főkapitányság előtti sortűz-

ről, a bányából többen a Zsolcai kapu utcához siettek. Itt Nagy Balázs Gé-
zával vezette a garázsbejárat betörését, ami sikerült is. Az elfogott védők közül 
többeket felkoncoltak. Nagy Zoltánra nem sikerült a bíróságnak rábizonyítania, hogy részt 
vett volna a lincselésben. Október 27-én Nagy részt vett a megyei tanács épületében lezajlott 
lincselésben is. 

 

Szász Zoltán segédvájár  

(Sajószentpéter, 1930. 12. 31. - Budapest, 1957. 07. 20.) 

Apja és mindegyik testvére a sajószentpéteri bányában dolgozott. Három elemi osz-

tályt végzett. Lopásért 1946-ban hat, 1947-ben három hónap fogházbüntetés-

re ítélték. 1950-53 sorkatona volt, majd ismét bányász, de 1954-ben mun-

kahelyét otthagyta. 1954-ben közveszélyes munkakerülésért négy hónap 
börtönre ítélte a Miskolci Városi Bíróság.  

Szabadulása után ugyancsak bányászként dolgozott a kurityáni bányában. 

1956 nyarán eljárás indult ellene ékszerlopás vádjával, ezért 1957 márciu-

sában másfél év börtönre ítélte a Miskolci Megyei Bíróság. 

1956. október 25-én személyes ügyben járt Miskolcon, ahol az Egyetemvárosban csatlakozott 

a diákok tüntetéséhez. Másnap egész nap ott tartózkodott. 27-én jelen volt a megyei tanács 
épülete előtti tüntetésen. Részt vett az előző nap letartóztatott rendőrtisztek megyei tanács 
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épületéhez kísérésében. Nem győzvén kivárni a Megyei Munkástanács ítélkező eljárását, több 
társával behatoltak a terembe, és bántalmazták, majd az erkélyről letaszították Antal Gyula 

rendőr törzsőrmestert, akit az utcán összegyűlt tömeg agyonvert. 

 

G. Tóth László segédmunkás  

(Felsőzsolca, 1914. 12. 12. - Budapest, 1957. 07. 20.) 

Középparaszti családban született. Hároméves korában elvesztette apját. A hat elemi 
elvégzése után hentes és mészáros szakképesítést szerzett. 1946ban két testvérével hentesüzle-

tet nyitott a községben, ezt azonban 1951-ben feladni kényszerültek, ekkor a 
miskolci Húsipari Vállalatnál helyezkedett el. 1954-ben megnősült. 1955-

ben eljárás indult ellene ittas állapotban hatósági közeg ellen elkövetett 
erőszak vádjával, noha a vádat ejtették, munkahelyéről fegyelmileg elbo-

csátották. Egy évig saját földjén gazdálkodott, majd a Borsodi Szénbá-
nyászati Trösztnél helyezkedett el segédmunkásként, a központi javítómű-
helynél dolgozott.  

1956. október 26-án részt vett a miskolci főkapitányság ostromában, majd az 

azt követő lincselésben. Tagja volt annak a csoportnak, amelyik felismerte a civilbe átöltözött 
Vörös Balogh István rendőr alezredest (a megyei rendőrkapitányság vezetőjének helyettesét), 
akit Tóth egy zászlórúddal bántalmazott, majd a megyei börtönbe kísértek át. 

 

 

Amikor ezeket az eseményeket vizsgáltuk, rábukkantunk egy olyan névre is, aki a 
„vészkorszakban” nagyon sokat tett a sajószentpéteri zsidók érdekében. Ő volt idősebb 
Martoncsik József, aki jegyzőként dolgozott a település közigazgatásában. 

Az ő, és a fia nevét egy miskolci, 1956. október végi esemény kapcsán találtuk meg, és ebből 
következően, természetesen rátaláltunk a fia büntetőügyére is, amely ifjabb Martoncsik József 
ellen folyt le. 

 

„… Martoncsik35
 – szerencsétlenségére – kiválóan alkalmas volt a megtorlói prekon-

cepció igazolására: vele kívánták bizonyítani, hogy a tudatlan kétkezi munkásokat a levitézlett 
Horthy-rendszer képviselői bújtatták fel a szocialista rendszer ellen. Ő lett a tudatos ellenfor-

radalmár megtestesítője, amit perbefogói azzal is alátámasztani véltek, hogy az 1919-ben 

született Martoncsik, zászlósként évekig a légvédelmi tüzérségnél szolgált, ahonnan 1944 feb-

ruárjában átvezényelték a csendőrséghez. Vallomása szerint 1944 decemberében Csepelen 
vetették be őket, ahonnan megszökött. 

„Káros nézeteit” az ítélethozók szerint otthonról hozta, hiszen apja 1945 előtt jegyző volt. A 
legkevésbé sem érdekelte őket, hogy Martoncsik számos tanút tudott felsorakoztatni amellett, 
hogy ő és apja 1945 előtt ellenzékinek számított.  

                                                 
35

 Ifjabb Martoncsik József 
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„Érettségim után a sajószentpéteri községházán dolgoztam, közben a jogot végeztem. Német- 
és kormányellenes, valamint zsidóbarát voltom közismert, amiért feljelentés következtében 
munkaszolgálatra a miskolci volt zsidó iskolába hívtak be, dacára annak, hogy a honvédség-

hez történt besorozásomról, karpaszomány viselésére jogosultságomról és tanulmányaim foly-

tatása céljából bevonulás alóli mentességemről az igazolások a zsebemben voltak. Apám 
hosszú és megalázó utánjárására engedtek el, azzal, hogy a honvédséghez kell bevonulnom.” 

Családja több zsidónak segített, akiknek az ő közbenjárásukra sikerült túlélniük a holokausz-

tot. („Anyám az állandó zaklatás dacára, gúnyolódók sorfala között maga hordta az élelmet, 
ruhát és más szükségleti dolgokat a gettóba” – olvasható Martoncsik egyik folyamodványá-
ban.) 

Apját a megye főispánja az üldözöttek támogatásáért és a gettósítás szabotálásáért felfüg-

gesztette állásából, de „Sajószentpéter parasztságának megmozdulására, akik visszahelyezé-
sének ügyében a legkülönbözőbb helyre tömegesen mentek, visszavették.” Apja demokratikus 
nézeteit azzal is bizonyítani tudta, hogy a második világháborút követően igazolták édesapját, 
és a kommunista hatalomátvételig továbbra is a közösség által megbecsült és tisztelt jegyző-
ként dolgozhatott. (A kádári megtorló hatóságok szemében apa és fia éppen karakánsága, 
közmegbecsültsége miatt lehetett veszélyes.) 

A perbe fogott Martoncsik József [az ifjabb] a zsidóüldözések alatti emberséges magatartását 
számos tanúval tudta igazolni. Több esetben vitt gettóba zárt személyeknek élelmiszercsoma-

got és cigarettát. Egyikük így nyilatkozott az apáról és a fiáról: „Martoncsik József nyugdíjas 

jegyző kb. 30 évig volt Sajószentpéteren jegyző, és jegyzősködése idején igen jó hatással volt a 
község lakosságára, különösen a zsidóságra, mert különösen üldöztetésük idején minden tőle 
telhetőt elkövetett, hogy szenvedéseiket enyhítse. Fia, akit gyermekkorától jól ismerek [] 
semmiféle jobboldali pártnak, vagy mozgalomnak tagja nem volt, senkit nem bántott, büntetve 
nem volt, sőt amikor a szigorú ellenőrzés miatt a deportált zsidókhoz már nagyon nehéz volt 
eljutni, ő egyenruhában élelmet és más életszükségleti cikkeket vitt a Jolsvára deportált Ger-

gely (Grünwald) Vilmos, Szegő (Schwarz) Béla, Stein Artúr és Stein Miklós zsidóknak.” 
Martoncsik apja „minden tilalom dacára” felvette írnoknak a községházára a zsidó Sándor 
Antalt. „Akkor az ilyen üldözötteknek ez igen nagy segítség volt. Közben anyám Sándor An-

talnéval igen jó barátságba került, és mindannyian igen megszerettük Sándoréka” – írja 
1964-es kérvényében Martoncsik. Sándorék életüket köszönhették a két Martoncsiknak: a fő-
szolgabíró nem volt hajlandó segíteni a házaspárnak a mentesség elintézésében, a jegyző és 
az éppen szabadságon otthon tartózkodó fia azonban megtették. Ifjabb Martoncsik felhívta a 
csendőrkerületi parancsnokságot, apja pedig elintézte a formaságokat – a házaspárnak nem 
kellett gettóba mennie. 

A 22 szereplős perben Martoncsik volt a XII. rendű vádlott. Az ügyész szerint ő sokkal veszé-
lyesebb, mint a többiek, akik  

„huligánok, felhasznált elemek”, ő azonban „valódi ellenforradalmár, aki magas szel-

lemi képességekkel és képzettséggel rendelkezik”. „[Martoncsik] a konok és kitartó ellenfor-

radalmár prototípusa. A népi hatalom elleni gyűlöletét évtizeden keresztül táplálja, nem vesz 
részt semmiféle termelő munkában, de az első adandó alkalommal, a legnagyobb kegyetlen-

séggel támad a népi hatalom fenntartóira, az államrendőrség dolgozóira. Lesben áll, s a kö-
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vezetre hulló Antal őrmestert rúgja és tapossa. […] A becsületesen valló és igazat elmondó 
tanút hamis tanúzással rágalmazza. Martoncsik József személyi társadalomveszélyességét 
(sic!) még inkább emeli, hogy a felszabadulás előtti csendőri beosztásban magába szívott 
eszméit ilyen hosszú időn keresztül is megőrizte. Mindezek a körülmények világosan mutatják, 
hogy Martoncsik József olthatatlan gyűlöletet táplál a népköztársaság ellen, s így személyé-
ben mutatkozó társadalomveszélyesség maximális” 

 – olvasható az 1957. május 16-án kelt elsőfokú ítélet indoklásában. 

A gyilkosságért elítélt Martoncsikot 1965. október 7-én az Elnöki Tanács kegyelméből helyez-

ték feltételesen szabadlábra.36
 

 

 

                                                 
36

 ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 1956-OS INTÉZET ÉS ORAL HISTORY ARCHÍVUM 
Standeisky Éva: Elmismásolt antiszemitizmus, elhallgatott múlt. Az 1956-os miskolci lincselés 
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„ Ne a változástól, az állandóságtól félj!”1
 

 

 

1957. 

 

Az elmúlt év végi események sorsfordítóak voltak egyénnek és társadalomnak is. Az-

tán jött a „megtorlás‖…  

Az 1956-os eseményekkel több önálló fejezetben is foglalkoztunk, így a Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt történései ugyanúgy ismertek, mint a Sajószentpéteri dolgok. 1957-től tehát innen 
folytatjuk. Ez azonban már az új rendszer, ami a korábban történteket egyértelműen ellenfor-

radalomként kezeli! 

Ehhez az „alaphangot‖ a forradalom leverése után a keleti blokk valamennyi országának poli-
tikai vezetése, ez alól csak a lengyel vezetés volt kivétel. Annál is inkább, mivel egyöntetűen 
reakciós, fasiszta ellenforradalomként bélyegezte meg a szocialista tábor az eseményeket! 
Tették mindezt úgy, hogy a magyar új vezetést uszították bele egy kőkemény megtorlásba, 
amivel azonban saját országaik polgárainak üzentek, szintén félreérthetetlenül! 

A magyar forradalom leverése a blokk többi országában és magában a Szovjetunióban is egy 

megszorítás és számonkérés kezdetét jelentette. 

A Szovjetunióban a szimpátiájukat kifejezők ellen brutális kizárási és letartóztatási hullám 
következett.  

Romániában pedig a megtorlás még súlyosabb volt, mint Magyarországon. A szervezkedő 
román egyetemisták bebörtönzése után 1958 áprilisától a romániai magyar értelmiségiek elle-

ni tömeges letartóztatásokra és koncepciós perekre került sor a magyarországi forradalommal 
való szimpatizálás vádjával. Több száz embert megkínoztak, kivégeztek, munkatáborokba 
zártak, felszámolták az önálló magyar nyelvű felsőoktatást és valósággal lefejezték a kisebb-

ségi magyar értelmiségi réteget. 

Csehszlovákiában a magyar eseményekkel kapcsolatban már december elejére százával indul-

tak a perek. 

A keleti blokkban lezajló terrorhullám alól egyedül Lengyelország volt kivétel. A forradalom 
leverésének hírére november 5-én a lengyel nagyvárosokban sok ezer fős néma tiltakozó de-

monstrációt és gyászfelvonulásokat tartottak. Gomułka 1956 novembere után igyekezett elke-

rülni minden olyan lépést Magyarországgal kapcsolatban, amely a lecsillapodott kedélyeket 
újra felizgathatta volna. A lengyel vezetés ezért később sem erőltette a „magyarországi ellen-

forradalom‖ koncepcióját.  

A kínai pártlap, a Zsenmin Zsipao 1956. december végén „Még egyszer a proletárdiktatúra 
történelmi tapasztalatáról‖ címmel, nagy szerkesztőségi cikket közölt, ami a magyar forra-

dalmat ellenforradalomként értékelte, a történtekért a felelősséget az amerikai imperializmus-

ra hárította, továbbá a sajátos jugoszláv útnak, az úgynevezett nemzeti kommunizmusnak az 

                                                 
1
 Lao-ce 
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elvetésével is elméleti támogatást nyújtott a Kádár-kormánynak és a kemény megtorlásra ké-
szülő erőknek. 

1957 januárjában Dag Hammarskjöld, ENSZ-főtitkár speciális bizottságot állított fel a ma-

gyarországi események kivizsgálására. Az 1957 júniusában elkészült 268 oldalas jelentés a 
magyar nép emberi jogainak a Kádár-kormány és a Szovjetunió részéről való súlyos megsér-

tését állapította meg. Az ENSZ közgyűlése ennek nyomán 1958. december 12-én közös nyilat-

kozatot fogadott el, amelyben elítéli a magyar nép elnyomását és a szovjet katonai megszál-

lást, más érdemi lépés azonban nem történt.2  

A megtorlás ideológiai megalapozásaként 1957-ben fehér borítóval megjelent a „Ellenforra-

dalmi erők a magyar októberi eseményekben‖ című, úgynevezett Fehér könyvek, amelyeket 

egyetlen hiteles forrásként kezeltek… 

Ja, és sorozatban hozzák a különféle bíróságok az ítéleteket, rengeteg a halálos ítélet, amiket 

azonnal, vagy egy-két napon belül végre is hajtanak… 

 

A forradalom utáni időszakra átmeneti – hároméves – konszolidációs terv született, ez 
volt a számozások szerinti, „második hároméves terv‖, amely 1957. január 1. és 1959. de-

cember 31. között történt.3 

 

„ Egy megújhodó pártszervezet életéből  

– Sajószentpéteri képek  

Az október 23-án kezdődő események orkánszerűen hatottak a sajószentpéteri bánya-

üzem dolgozóira is. A múlt vezetés hibáiból fakadó jogos követelések magukkal ragadták a 
kommunistákat, a pártonkívüli becsületes munkásokat és műszakiakat egyaránt. Az ellenfor-

radalom csápjai azonban ide is eljutottak, igazi arcukat itt is megmutatták. Igyekeztek a be-

csületes szándékú munkások törekvéseit a maguk javára kiaknázni. Uszítottak a Szovjetunió, a 
Kádár-kormány ellen. Arra akarták rávenni a bányászokat például, hogy árasszák el vízzel az 

                                                 
2
 A következő három évben mintegy 400 embert végeztek ki a forradalomban való részvételért, több mint 21 668 

személyt börtönöztek be, 16-18 ezer főt internáltak. Mindezt az amnesztia ígérete után, és úgy, hogy a résztve-

vők jelentős része elmenekült az országból. A börtönökben sokakat brutálisan vallattak, megkínoztak, köztük 
számos nőt és kiskorút is. Az 1957. évi 4. törvénnyel lehetővé tették a 16 év feletti fiatalkorúak esetében is a 
halálbüntetés kiszabását. (Lásd: Mansfeld Péter kivégzése.) A szovjet hadsereg által elfogottak közül további 
több száz főt szovjet hadbírósági eljárás során végeztek ki, mintegy 860 embert a Szovjetunió kényszermunkatá-
boraiba deportáltak. 
1958. június 9. és 15. között zajlott le az úgynevezett Nagy Imre-per. Nagy Imre volt miniszterelnököt, Gimes 
Miklóst és Maléter Pált halálra ítélték, Kopácsi Sándort életfogytiglani börtönre, Donáth Ferencet 12 évi, Jánosi 
Ferencet 8 évi, Tildy Zoltánt 6 évi börtönre, Vásárhelyi Miklóst pedig 5 évi börtönre ítélték. 16-án hajnalban 
Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst a budapesti Gyűjtőfogház udvarán kivégezték. Holttestüket a börtön 
udvarán a legnagyobb titokban bebetonozták. 
Az első részleges amnesztia 1959-ben volt, majd 1963. március 21-én egyszerre 3480 főt engedtek szabadon. A 
forradalmárok egy jelentős csoportja, mintegy 600 fő csak az 1970-es években kerülhetett szabadlábra. 
Az 1963-as amnesztia során az MSZMP vezetői számára összeállított jelentés szerint az „ellenforradalmi cse-

lekmények” miatt felelősségre vontak száma összesen 12 924 volt, közülük 228 főt ítéltek halálra, és a halálos 
ítéleteket összesen 199 esetben hajtották végre. 
3
 Egyes helyeken 1958-1960 közötti időszak! 
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aknákat, Sajószentpéteren is az ország életét jelentő munkát akarták elsorvasztani, s ezzel a 

nemzet pusztulását elősegíteni. A munkások egyrészének a fejét sikerült átmenetileg megza-

varni. Voltak, akik pillanatnyi meggondolatlanság folytán szavakban helytadtak a demagóg, 
ellenforradalmi hangoknak, de a jószándékú, becsületes emberek elgondolkoztak. Tegyék-e, 

vagy sem, kinek lesz ez jó? – töprengtek,  

keresték a kiutat, 

a kibontakozást. A kommunisták, az igazi bányász szívvel és fejjel gondolkodó munkások zöme 
proletárösztönével és öntudatának segítségével csakhamar átlátott a szitán. Elítélték a régi 
vezetésből a rosszat, de felismerték azt is, hogy a termelés elleni izgatás „saját házuk fel- 
gyújtását‖ jelentené. Kezdték világosan látni, hogy jogos követeléseik csak úgy válhatnak 
valóra, ha azt fedezetként termelőmunkával támasztják alá.  

Ez a felismerés egyre terjedt, elsősorban a kommunistákban, az öntudatos munkásokban, a 
szocializmushoz hű műszakiakban. Ők voltak azok, akik nem tétováztak, határozottan kiálltak 
a termelés folytatása mellett és ebben példát is mutattak. A munka folytatásával  

megvédtek a bányát a további pusztulástól. 

Mint az ország más üzemeiben, Sajószentpéteren is az öntudatos, szervező munkások élnek 
elidegeníthetetlen jogukkal, szervezik a kommunisták sorait. Az a véleményük – mint 

mondották –, hogy bár a kommunisták és a munkások nagyot csalódtak a régi pártban, de 
nem a párt eszméjében, a kommunizmus igaz ügyében, hanem a párt régi vezetőiben.  

Az ideiglenes szervezőbizottság, amelyet létrehoztak, már hetek óta végzi pártszervező munká-
ját. A régi párttagság soraiból elsősorban azokat hívták csatasorba, akik már október 23-a 

előtt is harcoltak a Rákosi – Gerő-klikk néptől elidegenedett pártvezetés ellen és most becsü-
letes szándék vezeti őket a hibák kijavításában, de hitük, bizalmuk megtépázott, még ingadoz-

nak elhatározásukban. Lassan, fokozatosan épül, gyarapodik a pártszervezet. A réginél keve-

sebb létszámmal ugyan, de már eddig 50 kommunista tömörült a pártszervezetbe. Tanulva a 
múlt hibáiból, csak olyan elvtársakat fogadnak be, akik józanul gondolkodnak, becsületesek. 
Készek helytállni a munkásosztály és a párt ügye mellett, akik nem hagyják cserben a pártot a 
nehéz időkben sem. Távol tartják a párttól a karrierista, illeszkedő egyéneket. A pártszervezet 
most készül a végleges pártvezetőség megválasztására. Nagy gondot okoz a pártszervezetnek, 
hogyan találják meg azokat az új módszereket, amellyel a pártszervezet új módon dolgozhat, 
mert nem akarják elkövetni a régi, bürokratikus hibákat. Ezért alakuló gyűlésükön elhatároz-

ták. hogy maximálisan támogatni fogják a munkástanácsot és az üzemvezetést a termelés fo-

kozására irányuló erőfeszítéseiben. Nem fogják hatalmi szóval, parancsolgatással csorbítani 
a munkástanács és a műszaki vezetés tekintélyét. Nem akarnak erőltetett munkaversenyt, lát-

ványos kampányokat szervezni, de félrehúzódni sem. Nem hagyják sorsára az üzem munkáját. 
Továbbra is törekednek kezdeményezni a termelés ügye előbbrevitele érdekében. A pártmun-

kájuk középpontjába a személyes példamutatást állították.  

A munkastílusnak máris vannak eredményei. A pártszervezet és a munkástanács között köl-

csönös,  

elvtársi viszony alakult ki. 
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Ennek egyik oka az, hogy jó a munkástanács személyi összetétele. Valamennyi tagja derék, 
tapasztalt bányász, becsületes kommunista és pártonkívüli. Igaz, hogy az együttműködés te-

kintetében még nincsenek jól kiforrott módszerek. Ez a jelen helyzetben érthető is. A kölcsö-
nös bizalomnak megmutatkozik már a jótékony hatása is. A munkástanács és az üzemvezetés 
azt a célt tűzte ki. hogy elérjék az október 23. előtti 50 vagonos széntermelést. Jelenleg sok 
műszaki és munkaerő probléma leküzdése mellett is, már mintegy 30 – 32 vagonos termelés-

nél állnak 

Így bontakozik ki az élet a sajószentpéteri bányaüzemnél.  

Pál Lajos‖4
 

 

 

Sajószentpéter az ’50-es években5
 

 

 

„ Segítenek a bányászok, köszönet ér-

te  

Az elmúlt napokban meleg emberi 
szívekből fakadó kezdeményezés született a kondói bányaüzemben. Ismerve a tüzelőellátás 
nehézségeit, gondolatuk a tőlük távollévő munkáscsaládok otthonába vezetett. Azokra a mun-

kástestvéreikre, gyermekekre gondoltak, akik nehéz szociális körülmények között, nagy csa-

láddal élnek, akik tüzelő hiányában nélkülözik a meleg családi otthont. Elhatározták, hogy 

saját szénjárandóságukból 1–2 mázsát felajánlanak és úgy segítenek Miskolc rászorultjain.  

E nemes érzelemből fakadó gondolat, segíteniakarás, csaknem az egész bányaüzem dolgozói-

nak támogatásával találkozott. Ennek eredményeképpen körülbelül 500 mázsa szén gyűlt ed-

dig össze. Ez a mennyiség mintegy 100 családnak enyhíti átmenetileg a téli tüzelőgondjait.  

A kezdeményezés túlnő a kondói bányászokon. A sajószentpéteri bányászok kommunistáinak 

alakuló gyűlésén Csák Gyulai főmérnök elvtárs által, ide is eljutott a segíteniakarás híre. A 
kommunista kollektíva lelkesen csatlakozott a kezdeményezéshez, melyet a munkástanács is 
helyesléssel, támogatással fogadott. Köszönet érte a rászorult családok nevében a bányászok-

nak, akik a széntermelés fokozása, a fáradságos munka közben is együttéreznek it még nélkü-
löző munkáscsaládokkal.  

Az adományt a városi Vöröskereszt rendelkezésére bocsájtják, amely az elosztásról az igény-

jogosultak megállapításáról, s az adomány eljuttatásáról gondoskodik.‖6
 

 

„ A párt ereje nő, szervezetei gyarapodnak, erősödnek… 

                                                 
4
 Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)1957-01-05 / 3. szám 

5
 Középen az üveggyár kéményei, hátul a Borsodi Hőerőmű három kéménye.  

http://www.sajoszentpeter.hu/_new/varostortenet/ 
6
 Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)1957-01-09 / 6. szám 

http://www.sajoszentpeter.hu/_new/varostortenet/
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A sajószentpéteri bányaüzemben vasárnap 67 taggal szervezték újjá pártszervezetüket 
a kommunisták, ahol megválasztották az új pártvezetőséget…‖7

 

 

„ A sajószentpéteri bányaüzem vékonytelepi frontfejtésén megkezdte a termelést a 
Sahtyor – kombájn  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt sajószentpéteri üzeméből a decemberi 18–20 vago-

nos átlag helyett ma már naponta 30 vagon szenet küldenek a felszínre. A fejteljesítmények 
azonban még mindig alacsonyak. A bányászok az október 23-a előtti teljesítményüknek csak 
50–60 százalékát érik el.  

Az újesztendőben újult lendülettel indult meg a munka a létszámhiánnyal küzdő bányában.  

Az év első öt napján 130 új dolgozó jelentkezett bányamunkádra. Az üzem törzsgárdája nagy 
szeretettel fogadta az új munkásokat, akiknek nagyrésze még nem dolgozott bányában.  

A vezetőség úgy határozott, hogy az új embereket a hatnapi bánya járás után a jól dolgozó, 
fegyelmezett és példamutató csapatokba osztja be és ott tapasztalt vájároktól sajátítják majd 
el a bányászmesterséget. A megnövekedett létszámmal a hónap közepére elérik a napi 12 va-

gonos kihozatalt.  

A sajószentpéteri bányászok újra munkába állították a Sahtyor – kombájnt. A géppel a négyes 

frontfejtés balszárnyán 60–70 centiméter vastag szénfalnál kezdtek dolgozni. Egy éjszaka a 22 
méter hosszú frontot egyszer végigvágták és reggelre öt vagon szenet termeltek. A kombájno-

sok megígérték, hogy ezt a mennyiséget tovább fokozzák.  

A bánya vezetői is azon fáradoznak, hogy egyre több szenet szállítsanak a borsodi hőerőmű-
be. Ezért rövidesen újabb tömegtermelés ü munkahelyen kezdik meg a szenelést.  

Úgy tervezik, hogy a frontfejtés egyik szárnyán Gornyák – kombájnt üzemeltetnek majd. A gép 
a napokban érkezik meg a borsodi széntröszthöz.  

A jelenlegi létszámmal és az új gép munkába állításával a sajószentpéteri bányászok a máso-

dik félév elején elérik a régi termelést.‖8
 

 

„9339.4 tonna szén  

A borsodi szénmedence derék bányászai január 23-án rekordteljesítményt értek el. Ok-

tóber 23 óta még nem termeltek ennyi szenet. A Borsodi Szénbányászati Tröszthöz tartozó 
bányaüzemek ezen a napon 7328.7 tonna szenet küldtek a felszínre, napi tervüket 104.5 száza-

lékra teljesítették. Az Ózdi Szénbányászati Tröszthöz tartozó bányaüzemek 2010.7 tonna sze-

net termeltek ezen a napon.  

A borsodi szénmedence valamennyi dolgozójának ezúton mondunk köszönetet, további mun-

kájukhoz jó szerencsét kívánunk.  

Több mint 6200 lakást adnak át a vidéki városokban az év végéig  
                                                 
7
 Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)1957-01-12 / 9. szám 

8
 Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)1957-01-15 / 11. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 35. Sajószentpéter bányái 1957-1960 

7 

Az állami építőipari vállalatok több mint 6200 új lakást adnak át a vidéki városokban 
az év végéig. Ezeket a lakásokat a múlt évben kezdték építeni. Az októberi események alatt 
többszázba beköltöztek már, a többit pedig januártól folyamatosan adják át. 
A tervek szerint Miskolcon 600, Tatabányán 631, Oroszlányban 324, Komlón pedig 191 lakás 
épül. Ajkán. Veszprémben, Szombathelyen, Szolnokon, Sajószentpéteren, Jászberényben, 
Nagykanizsán és még mintegy 30–35 városban többszáz új lakásba költözhet be tulajdono-

suk.‖9
 

 

„Öngyilkosság a bánya mélyén  

55 deka paxittal felrobbantana önmagát egy 22 éven sajószentpéteri bányász  

Szerdán a kora reggeli órákban a sajószentpéteri bányaüzem dolgozói egy különös, 
szokatlan időben történő robbanásra lettek figyelmesek. Az egyik bányaalagútból sűrű füst 
tört elő. Először nem tudták mire vélni a robbanást. Később, a füst elszivárgása után, elindul-

tak az alagútba, s ott megtalálták Grőzer Antal 22 éves bányász darabokra szaggatott holt-
testét. A felső testrésztől mintegy 2 méterre megtalálták a bányászlámpát, 5 méterrel arrébb 
pedig az alsó végtagokat. Nem tudták mire vélni a különös halálesetet, öngyilkosságra gon-

doltak. Mintegy 25–30 méterre a robbanás színhelyétől megtalálták a felfeszített robbanó-
anyagos ládát. A hiányzó gyutacs és paxit mennyisége nem volt megállapítható.  

A bányászok azonnal értesítették a rendőrséget, amely helyszíni vizsgálatot tartott. A rendőr-

ség megállapítása szerint is öngyilkosság történt. A nyomozó hatóságok előtt azonban ott le-

begett a kérdés: mi késztette a 22 éves ifjút a szörnyű öngyilkosságra? Kihallgatták a fiatal, 
alig 16 esztendős feleségét. Elmondotta, hogy férjével 1956 májusában ismerkedett meg, s 

novemberben tartották esküvőjüket. Férje nagyon féltékeny volt. Grőzer Antalnak „barátai‖ 
több esetben tréfálkozva megjegyzést tettek, hogy felesége más férfivel is folytat szerelmi vi-

szonyt. Ebből azonban egy szó sem volt igaz, a férj több esetben meggyőződhetett róla. Mun-

kahelyét jónéhányszor otthagyta, s elment megnézni, hogy felesége mit csinál.  

Kedden délután, amikor munkából hazatért, felelősségre vonta feleségét, hogy hova tett 7 fo-

rintot a pénztárcából. Az asszony megmondta, hogy 10 deka téliszalámit vásárolt, mert na-

gyon megkívánta. Kisebb szóváltás következett, majd a későbbiek folyamán Grőzer 2610 fo-

rintot magához vett. Később sétálni mentek, meglátogatták egyik rokonukat. Séta közben a 
férfi említést tett arról, hogy adják be a válópert, váljanak el; A feleség nemmel felelt erre az 
ajánlatra, mert nagyon szerette férjét.  

Grőzer Antal a rokonnál hagyva a feleségét, a kocsmába indult. Barátai társaságában 800 
forintot italra költött. A rendőrségi nyomozók kihallgatták barátait, azonban azok érdemlege-

set nem mondtak az öngyilkossággal kapcsolatban, mert az elhalálozott erről nem tett emlí-
tést.  
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A nyomozás a késő délutáni órákig tartott, s megállapítást nyert, hogy a robbanóanyagos 
ládából 5 és féldarab 10 dekás paxittöltény és 2 darab gyutacs hiányzott. Ezt használta fel 
Grőzer Antal élete kioltására.‖10

 

 

 Aztán maga a nehézipari miniszter is megjelenik Sajószentpéteren. 

 

„Derék bányászaink a legnehezebb napokban is bebizonyították hűségüket pártunk és 
kormányunk iránt  

Kommunista bányászaktívaülés Sajószentpéteren  

Az MSZMP Borsod megyei intézőbizottsága pénteken, Sajószentpéteren bányász-

kommunista nagy aktívára hívta össze a Borsodi és az Ózdi Szénbányászati Tröszt dolgozóit, 
hogy megbeszéljék a borsodi szénbányászok előtt álló nagy feladatokat. A nagyaktíván 350 
kommunista, pártonkívüli műszaki és adminisztratív vezető, üzemmérnök, frontvájár, a szén-

bányászat kiváló harcosai vettek részt. Az elnökségben helyet foglalt Czottner Sándor11
 elv-

társ, nehézipari miniszter, Prieszol József12
 elvtárs, az MSZMP megyei intézőbizottságának 

elnöke, Kukucska János elvtárs, az MSZMP megyei intézőbizottságának tagja, a megyei ta-

nács elnöke, Szicskov elvtárs, a Miskolcon állomásozó szovjet csapatok parancsnoka; vala-

mint a párt-, a szakszervezet küldöttei. Részvett a tanácskozáson Loy Árpád elvtárs, Kossuth-

díjas alberttelepi frontmester, a szocialista munka hőse, Gyurkó István elvtárs, többszörös 
sztahanovista ormost vájár, Vincze István elvtárs, a diósgyőri szénbányák sztahanovistája és 
még sokan mások. Résztvettek a tanácskozáson a bányász pártszervezetek és az üzemi bizott-
ságok képviselői.  

Prieszol József elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei intézőbizottsága 
elnökének megnyitó szavai után Czottner Sándor elvtárs, nehézipari miniszter emelkedett szó-
lásra  

Czottner Sándor elvtárs beszéde  
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 Czottner Sándor (Királyrév, 1903. máj. 30. – Bp., 1980. ápr. 27.): szakszervezeti és kommunista pártmunkás, 
miniszter. Eredeti szakmája kohómunkás. 1922-től a Weiss Manfréd-gyárban dolgozott. 1929-32-ben a Vasas 

szakszervezet csepeli vezetőségének tagja, 1931-ben belépett az MSZDP-be. 1944-ben mint a csepeli tizenhár-

mas bizottság tagja a helyi ellenállási mozgalom egyik vezetője volt. 1945-től az MKP tagja, 1948-49-ben a 

Kohóipari Központ vezérig.-ja, 1949-ben min.-i tanácsos az Iparügyi Min.-ban. 1949-50-ben a Nehézipari Min. 

politikai államtitkára, 1950-53-ban bánya- és energiaügyi min., 1953-54-ben a nehézipari min. elsőh.-e. 1954. 

okt. 9-től 1956. júl. 30-ig szénbányászati, 1956. júl. 30-tól 1956. okt. 31-ig ismét bánya- és energiaügyi min. 
1957-ben a nehézipari min. megbízott vezetője, majd 1957-től 1963-ig, nyugalombavonulásáig nehézipari min. 
Az 1950-es évek első felében már, mint miniszter szerzett bányamérnöki oklevelet. 1951-56-ban az MDP Köz-

ponti Vezetőségének tagja.  
12

 Prieszol József (Budapest 1906. szept. 13. – Budapest 1965. márc. 31.): politikus, miniszterhelyettes. Mint 
kőművessegéd egész fiatalon került a munkásmozgalomba. Az 1935-ös bp.-i építőmunkássztrájk egyik szervező-
je és irányítója. 1937-től tagja volt az SZDP-nek. 1939-ben a Magyar Építőmunkások Orsz. Szövetsége 
(MÉMOSZ) pesterzsébeti csoportjának elnökévé választották. 1942-ben letartóztatták és elítélték. Kiszabadulása 
után újra bekapcsolódott a KMP illegális munkájába. 1945-ben Központi Vezetőségének tagja lett és ogy.-i kép-

viselő. 1946 – 56 között volt Borsod vm.-i párttitkár, az Elnöki Tanács tagja, a közlekedésügyi min. első helyet-

tese. 1957-ben ismét az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 1962-től haláláig a közlekedés- és postaügyi 
min. első helyettese volt. 
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Tisztelt aktíva! Kedves elvtársak!  

Bányászok!  

Nehéz, küzdelmes napok és hónapok után jöttünk ma itt össze, ezen a kommunista aktí-
ván, hogy megbeszéljük és értékeljük az elmúlt idők eseményeit, hogy ennek tükrében tudjuk 
továbbhaladásunk szempontjából megbeszélni azokat az igen komoly és nehéz feladatokat, 
amelyek előttünk állnak. E feladatok végrehajtásában nagy szerep vár a bányászokra; a bá-
nyászatban dolgozó kommunisták számára, ezen belül a borsodi bányászokra, kommunisták-

ra, – kezdte beszédét Czottner elvtárs. Majd visszapillantást vetve az elmúlt évekre, megálla-

pította, hogy 1945-től, hazánk felszabadulása óta nehéz, küzdelmes harcokat vívtunk. Ezek az 
esztendők eredményekben gazdagok voltak. 

Az ellenforradalom igyekezett megbénítani a szénbányászati termelést 

Beszéde további részében részletesen elemezte az ellenforradalmi eseményeket. S fog-

lalkozott a szénbányászaiban előfordult ellenforradalmi cselekményekkel Majd így folytatta: 

Az ellenforradalom igen nagy erőt koncentrált a bányászok területére. Mint ahogy mi a szoci-

alizmus építésének során igen nagy gondot fordítottunk mindig a bányászat fejlesztésére, az 
ellenforradalom erői legalább ilyen nagy gondot fordítottak arra, hogy akadályozzák a kibon-

takozást és megbénítsák a népgazdaságot. Magában a minisztériumban is igen gyorsan létre-

hozták az úgynevezett forradalmi bizottmányt,13
 mely hivatalába lépve, azonnal megkezdte a 

maga úgynevezett „forradalmi tevékenységét‖, hangoztatva, hogy az elmúlt idők hibáinak 
kijavításáról van szó. Első tevékenységük azzal kezdődött, hogy megkezdték a kommunista 
vezetők azonnali eltávolítását, köztük természetesen elsősorban a minisztert. Jelszavuk az volt 
a vezetők eltávolításánál, hogy azok nagymértékben hozzájárultak, hogy az elmúlt 12 év alatt 
becsületes mérnököket tartóztattak le. A vádat Hansági bányamérnök képviselte, aki nagy 
hangon jelentette ki a forradalmi bizottmány ülésén: büszke arra, hogy az elmúlt 12 évig csak 
szabotálta a munkát a bányászatban. A trösztöknél ugyancsak megalakultak a forradalmi bi-

zottmányok, amelyek messzemenően hű támogatói voltak a minisztériumi forradalmi bizott-
mánynak, s hogy ők se maradjanak le a pestiektől, elkezdték a becsületes, harcos, kipróbált, 
kommunista trösztigazgatók, vezetők eltávolítását a trösztök és üzemek területéről. A tröszti 
forradalmi bizottmányok megkezdték a középkáderek: aknászok, lőmesterek és sok becsületes 
vájár eltávolítását is. Megszövegezték minden tröszt területén azt a határozatot, hogy egy 
gramm szenet sem fognak mindaddig kiadni, míg a szovjet csapatok hazánkban tartózkodnak. 
Nem érdekelte ezeket a forradalmi bizottmányokat, hogy a szén a kórházaknak, iskoláknak és 
a becsületes dolgozók százezreinek konyhájába kell.  

                                                 
13

 A forradalom két szinten zajlott: az egyiket a kormány politikája alakította, a másikat a későbbi kifejezést 
megelőlegezve „bázisszintnek” nevezhetjük. Az újonnan megalakult pártok a kormány körül csoportosultak, a 
Nagy Imre-kormány által körvonalazott mozgástérben gondolták el politikai tevékenységüket. Míg a második 
színtér szereplőit – a forradalmi bizottságokat és a munkástanácsokat – a közvetlen demokrácia erőiként szokás 
számon tartani. A forradalmi bizottságok esetében arról volt szó, hogy a klasszikus pártképződés mellett a társa-

dalom tagjainak közvetlen részesedése is lehetségessé válik a politikai akarat kiformálásában, a munkástanácsok 
pedig a munkavállalói önigazgatás kérdését vetették fel. A „nagypolitikai szint” és a bázisszint minden forrada-

lomban elkülönül. Mozgásuk döntő mértékben befolyásolja a politikai demokrácia alakulását.  
1956 után mindig „megfeledkeztek” arról, hogy, a „forradalmai bizottmányok” és a munkástanácsok is először 
önszerveződő intézmények voltak. Később a Minisztertanács (már a Kádár-kormányé) 1956. november 13-án 
törvényerejű rendeletet adott ki a munkástanácsok működéséről, hatásköréről… 
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A továbbiakban így folytatta Czottner elvtárs:  

– Meg vagyok róla győződve, hogy ebben az országban és itt ezen a kommunista aktíván min-

denki, aki a szocializmus további építése mellett foglal állást, egyetért azzal, hogy 1956. no-

vember 4-e, a forradalmi munkás-paraszt kormány létrejötte olyan nagy jelentőséggel bír. 
mely mindörökre bekerül a nemzetközi munkásmozgalom történetébe.  

A november 4-e utáni időkkel kapcsolatban elmondotta Czottner elvtárs, hogy az ellenforra-

dalmi események következtében az elmúlt év végén az ország gazdasági helyzete egyidőre 
megbénult. A forradalmi munkás-paraszt kormány nagy erőfeszítéseket tett az infláció, a 

munkanélküliség elhárítására. Majd így folytatta:  

– Az ellenforradalmi események következtében szénbányászatunk is igen komoly veszélybe 
sodródott. A bányákban, azokban az időkben a termelőmunka majdnem teljes egészében le-

állt. Egyes üzemekben még a szükséges fenntartási munkákat sem végezték el. Több értékes 
munkahely megsemmisült, s egyes üzemekben a tűz és a víz pusztított. Voltak olyan munkahe-

lyek, amelyeken csupán hosszú hónapokon keresztül tartó fáradságos munka eredményeként 
indulhatott meg ismét a termelés. A múlt év harmadik negyedévében a napi átlagtermelés 78–
80.000 tonna között mozgott. A széntermelés a mélypontot november második dekádjában érte 
el. Mintegy 10 százaléka volt az akkori termelés a korábbinak. Nagyfokú volt a 
létszámelszívárgás. A munkáslétszám novemberben 40.000 fő alá csökkent. A távoli falusi 
dolgozók nem jöttek munkába, a toborzott munkavállalók nagyrésze pedig elszéledt. Kiürültek 
a legényszállók és eltávozott a kötött állományú létszám tekintélyes része is.  

Beszéde további részében a borsodi széntröszt bányáit ért ellenforradalmi károkról szólt 
Czottner elvtárs.  

– Nehezen felbecsülhető az a kár, amit az oktalan sztrájk idézett elő – hangsúlyozta. – Ez még 
ma is jelentősen érezteti hatását, nem egy bányaüzemben. Például az ormosi, alberttelepi, 

somsályi üzemekben. – Majd utalt arra Czottner elvtárs, hogy az szénbányák termelésének 
függvényeként a gyáripar termelése is visszaesett. 

A január 22-i széntermelés fordulópontot jelentett  

A széntermelést értékelve elmondotta: november 19-én 3571 tonna volt a szénbányá-
szat napi termelése. November 23-án 11.410, december 13-ám 15.414 tonna volt a szénbá-
nyászat napi termelése. Ezidőtől fokozatos javulás volt tapasztalható. December 18-án 24.947 
tonna szenet küldtek a felszínre bányászaink. Az újesztendőt 27.358 tonnával kezdtük, s január 
első napjaiban már 40.000 tonna fölé jutottunk. Január második dekádjában 46 – 48.000 kö-
zött mozgott a magyar szénbányák termelése. A magyar nép nem csalódott hazánk hű bányá-
szaiban. Bizonyítja ezt a január 22-i széntermelés is, amely fordulópontot jelentett, nemcsak 
nekünk, bányászoknak, de az egész országnak is. Ez a jelentés ugyanis a szénbányászat kima-

gasló teljesítményéről adott hírt. A széntermelés ezen a napon meghaladta az 50.000 tonnát. 
Február harmadik dekádjában az átlagos napi teljesítmények már megközelítették a 70.000 
tonnát. Április utolsó 10 napjában pedig széntermelésünk 71.000 tonna körül mozgott. Szép 
eredményeket értek el bányászaink az ünnepek tiszteletére rendezett nagytermelési napokon. 
Március 15. tiszteletére 66.845, április 4-re 78.892, május 1. tiszteletére pedig 85.281 tonna 
szenet küldtek a felszínre derék bányászaink. '  
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A borsodi bányászok munkájáról szólva a következőket mondotta Czottner elvtárs:  

– A borsodmegyei bányászok 1957 első negyedévében eredményes munkát végeztek, amelye-

ket a következő számok bizonyítanak: a Borsodi Szénbányászati Tröszt 1956. szeptemberi ter-

ve 1092 vagon volt. Az első negyedévben már elérte a 841 vagonos napi termelést, amely az 
elmúlt év szeptemberi termelésnek 72 százaléka. Az ózdi bányászok 1956. szeptemberi terme-

lése 348 vagon volt. 1957 első negyedévében elérték a 235 vagonos napi termelést, amely az 
1956. szeptemberinek 67.5 százaléka. Mindezek mellett azonban mind a borsodi, mind az ózdi 
tröszt területén a termelékenység, az önköltség, a gazdaságos termelés terén még igen komoly 
feladat vár a borsodi bányászokra, kommunistákra.  

Az eddig elért eredmények elsősorban annak köszönhetők – hangsúlyozta Czottner elvtárs –, 

hogy derék bányászaink a legnehezebb napokban is bebizonyították hűségüket pártunk és 
kormányunk iránt. Elismerőleg nyilatkozott a kurityáni mélyművelésről, amely első negyedévi 
tervét 125.1 százalékra teljesítette. Elismerőleg szólt Bari István, Hajdú Imre, Barnóczki Jó-
zsef vájárokról, továbbá Kovács József igazgatóról, Gyarmati Dénes és Sztari Miklós főmér-

nökről, akik igen jól megálltak helyüket. Nagyban hozzájárult a bányászok elmúlt havi jó 
munkájához pártunk és kormányunk intézkedése. Ilyenek voltak a szakmánybérezés visszaállí-
tása, béremelés, amely országos átlagban eléri a 36 százalékot, 1956 szeptemberéhez viszo-

nyítva. Tízezer bányászház megépítése, továbbá az az ipari beruházás, amelyet 1957-ben Bor-

sod és Ózd területén eszközöltünk és még fogunk eszközölni. A szénbányászát összesen 1957-

ben több mint egymillió forint beruházást használt fel. Ebből Borsod 132.800 forintot, ózd 
88.000 forintot, vagyis a beruházás összkeretének 21,4 százalékát használják fel a borsodiak. 

Hozzájárult az elmúlt hónapi jó munkához pártunk erősödése, s ezen keresztül még lehetővé 
vált, kommunisták segítségnyújtása a termelésben. Ebben a munkában nagy érdemei vannak 
az MSZMP megyei intézőbizottságának, Prieszol József elvtársnak, az MSZMP intézőbizott-
sága elnökének, Imreh József elvtársnak, az edelényi járási intézőbizottság elnökének. A párt 
erősödése tette lehetővé azt is, hogy hű, harcos kommunisták lettek a kormánybiztosok. Ilye-

nek voltak Borsod megyében Dozsnyák János, Nagy Albert és Kispapp Béla elvtársak. Ezzel 
egy időben úgy a minisztériumból, mint a területen egymásután távolítottak el a kibontakozást 
akadályozó aktív ellenforradalmi tevékenységet kifejtő személyeket. 

Mindent el kell követnünk a termelés gazdaságosságáért  

Beszédét így folytatta Czottner elvtárs:  

– Míg a termelés mennyiségileg elég kedvezően alakult, a termelés gazdaságossága, a termé-
kek önköltsége romlott. Nyilvánvaló, hogy ez az út csak ideig – óráig járható, mert azt nem 
kívánhatjuk, hogy a továbbiakban is jelentős összegű segélyeket vegyünk fel a külföldi orszá-
goktól. Mindent el kell követnünk, hogy a termelést gazdaságossá tegyük, hogy az életszínvo-

nal további emelését, a népgazdaság további fejlesztését, valamint a most felvett kölcsönök 
visszafizetését saját erőnkből teremtsük meg. Ebből a nagy munkából oroszlánrész jut a ne-

hézipari minisztériumra, elsősorban a bányászokra. Ezért legfontosabb feladataink a jövőt 
illetően a következők: a széntermelésben 1957 végére országosan el kell érni a 7469 vagon 

napi termelést, amely a szeptemberi termelésnek 96.7 százaléka lesz. Ebből a borsodi trösztre, 
1957 végére napi 1081 vagon jut, amely az 1956. szeptemberinek 99 százaléka. Az ózdi tröszt-

re, 1957 végére napi 318 vagon jut, amely az elmúlt évnek 91.4 százaléka. Fontos kérdésként 
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kell megemlítenem a gazdaságosság kérdését, amely számos olyan tényezőt befolyásol, ame-

lyek kedvezőtlenül alakultak az utóbbi időben. Az a nagymérvű emelkedés, amely az önköltség 
területén mutatkozik úgy országosan, mint az ózdi és borsodi trösztnél, erre vonatkozóan a 
számok a következő képet mutatják. 1956 szeptemberében az önköltség 151 Ft/tonnát tett ki 
országosan, addig 1957 első negyedév ténye 254 forintot tesz ki. A borsodi trösztnél 1956 
szeptemberében az önköltség 166 Ft/tonna volt, 1957 első negyedévében a tény 289 Ft/tonna. 
Az ózdi trösztnél 1956 szeptemberében az önköltség 211 Ft/tonna, 1957 első negyedévében a 
tény 414 Ft/tonna. Ez a nagymérvű emelkedés semmiképpen nem származhatott csak a kor-

mány által engedélyezett béremelésből, hanem igenis nagy szerepe van ebben a termelés 
csökkenésének. Hozzájárul továbbá az alacsony mennyiség miatt megemelkedő általános költ-
séghányad, a termeléshez viszonyított túlzott anyagfelhasználás. Tovább kell fokozni a telje-

sítményeket és szigorú vizsgálat tárgyává kell tenni a túlórázásokat. El kell érnünk országo-

san, hogy 1957 végére az Önköltséggel 205 forintra menjünk le tonnánkint. A borsodi tröszt-

nél 209 forintra, az ózdi trösztnél 308 forintra. Többet kell foglalkoznunk az ésszerű és gazda-

ságos létesítés megvalósításával. Irányelv az legyen, hogy nem a gépek üzemeltetése a fontos, 
hanem a gépek üzemeltetésén keresztül a minél jobb gazdasági eredmények elérése. 

További szívós munkára van szükség  

A fentebb említetteket, hogy maradéktalanul meg tudjuk valósítani szükséges, hogy új-

ból kibontakoztassuk a reális, a dolgozók kezdeményezésére épült munkaverseny megszerve-

zését, – hangsúlyozta Czottner elvtárs. Ez a versenyszervezés ne legyen agyonbürokratizált, 
sablonos munkafolyamat összessége, hanem az üzemek sajátosságain és termelési feladatain 
alapul, a dolgozók vállalásaira épített folyamatos időre szóló verseny. Ennek kialakítására 
négyféle versenyszervezés ajánlatos: csapatverseny, körletek, üzemek közötti verseny, vala-

mint trösztök közötti verseny kialakítása. A verseny lényege nem alkalmi vállalásokra, fel-

ajánlásokra irányuljon, hanem folyamatos időre. A verseny segítse elő a gazdaságosabb ter-

melést, az önköltség csökkentését. Beszéde befejező részében hangsúlyozta Czottner elvtárs, 
hogy további szívós munkára van szükség. Tovább kell erősíteni és mélyíteni a béketáborral 
való kapcsolatainkat, elsősorban a Szovjetunióval való kapcsolatunkat. Tovább kell ápolnunk 

és fejlesztenünk az internacionalizmus szellemét és gyakorlati megvalósítását.  

Tovább kell mélyíteni és erősíteni pártunk egységét, éberen vigyázni pártunk tisztaságára. 
Tovább kell erősíteni és biztosítani a proletárdiktatúra erejét és tisztaságát, erősíteni kell a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség14

 harci erejét. Kíméletlen, megalkuvást nem ismerő harcot 
kell folytatnunk mindennemű ellenséges megnyilvánulással szemben. Legalább ilyen követke-

zetesen kell harcolnunk saját elkövetett hibáink ellen is. Tovább kell mélyíteni pártunk és 

                                                 
14

 A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) a magyar kommunista állampárt, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) ifjúsági szervezete volt 1957 és 1989 között. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség 
1957. március 21-én alakult meg a korábbi Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) utódjaként. Felállítása a szovjet 
típusú politikai intézményrendszer fontos eleme volt, mutatja ezt, hogy már az Ideiglenes Intéző Bizottság 1956. 
december 5-i ülésén is napirendre került a megszervezése, de akkor még nem találták alkalmasnak a helyzetet. 
Az MSZMP IKB 1957. február 26-án határozott felállításáról. Az MSZMP Földes László vezetésével bizottságot 
jelölt ki, amelynek feladata volt a hasonló szovjet szervezet, a Komszomol vezetőivel konzultálni a KISZ meg-

szervezéséről. A magyarok és a szovjetek egyetértettek abban, hogy a KISZ-t még március 15-e előtt meg kell 
alakítani. A körültekintő előkészítést az indokolta, hogy 1956-ban a fiatalok meghatározó szerepet játszottak a 
forradalom mindegyik fázisában. 
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kormányunk vezetői és tömegei között az eddig kialakult helyes, jó kapcsolatainkat. Alkal-

maznunk kell Leninnek, a nagy tanítómesternek azt a tanítását, hogy a párt nemcsak arra hi-

vatott, hogy az osztályharcban, a szocializmus építésében vezesse a tömegeket, hanem ennek a 
harcnak során a párt vezetői tanuljanak is a tömegektől. Ez csak úgy lehetséges, ha a vezetők 
és a tömegek kapcsolata mindjobban összeforr. Majd a következőkkel fejezte be beszédét 
Czottner elvtárs: soha többet október 23-át! És hogy ez nem lesz, nemcsak a gazdag, eredmé-
nyes munkánk mutatja, hanem mutatják azok a tények, hogy pártunk szavát az ország dolgozó 
népe megértette. Befejezésül kívánok a kormány és a magam nevében a borsodi kommunis-

táknak és a bányászoknak gazdag, sikeres eredményeket, munkájukhoz jó egészséget és 
jószerencsét!  

Czottner elvtárs beszédét hozzászólások, majd határozati javaslat elfogadása követte, amelyre 
jövőbeli számunkban még visszatérünk.‖15

 

 

„ A megyei bányászaktíva után – a sajószentpéteri bányászpártszervezet feladatairól 

A május 17-én megtartott megyei bányászaktíván az idő rövidsége miatt többen nem 
tudtuk elmondani azokat az észrevételeinket és javaslatainkat, amelyekkel hozzá akartunk 
járulni a széntermelésünket gátló körülmények megszüntetéséhez és ezzel a szénbányászat 
előtt álló megnövekedett feladatok sikeres megoldásához. Kötelességemnek tartom – ha utó-
lag is –, hogy írásban eljuttassam az illetékes szervekhez és a bányászaktíván részvevő elvtár-

sakhoz egy-két gondolatomat.  

A bányászaktíván megjelölt feladatok megvalósítása a bányász pártszervezetek elé is fokozot-

tabb követelményeket állít. Sokkal szélesebb alapokra kell helyezni segítő és ellenőrző tevé-
kenységünket. Meg kell valósítani a termelés pártellenőrzését, a gazdaságosság kérdésével 
konkrétan, részleteiben kell foglalkoznunk.  

A sajószentpéteri bányaüzemben már régebben elhatároztuk, hogy taggyűlésen megvitatjuk az 

üzem termelési problémáit. Eddig főleg az átigazolási, felvételi kérelmekkel és a tagdíjfizetés-

sel foglalkoztunk. Pedig akad elég tennivaló üzemünkben, ennek ellenére tervünket globálisan 
teljesítjük. A tennivalók közül csak egy párat említek:  

Tovább kell javítani a párt, a szakszervezet és a műszaki vezetés meglévő összhangját. Enélkül 
nem tudjuk idejében a főhibákra, illetve ezek megszüntetésére az erőket összpontosítani.  

A fejteljesítmény és az önköltség alakulását, valamint az anyagfelhasználást részletei-

ben, aknánkint és bányarészenkint kell vizsgálni. Például a robbanóanyag-felhasználás üze-

münknél az alábbiak szerint alakult egy vagon szén kitermelésénél:  

1956. szept.  1957 I. n-év átl. 

II. akna:   4129 kg   4460 kg  

III. akna:   1805 kg   2450 kg  

Fafelhasználás m3
/vagon  

                                                 
15

 Észak-Magyarország, 1957. május (13. évfolyam, 100-125. szám)1957-05-18 / 114. szám 
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II. akna:   0,384 m
3
   0,522 m

3
  

III. akna:   0,366 m
3
   0,535 m

3
  

Itt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy most a kitermelt szénnek nagyobbrésze jön az 
elővájásokból mint szeptemberben. Ezenkívül a megfelelő méretű fa hiányában sok esetben 
nem célszerű az anyag felhasználása sem. Ezért, ahol ez lehetséges, szükséges a réselés újra 
bevezetése és a falopások megszüntetése.  

A munkafegyelem megszilárdítása az egyik legfontosabb feladat. Mindenekelőtt meg 
kell szüntetni a hiányzásokat. Üzemünknél, (de azt hiszem, más üzemeknél is) szinte szabállyá 
vált, hogy a törvényes rendelkezések ellenére az igazolatlanul hiányzónak sokszor fizetett sza-

badságot írnak be azért, hogy az igazolatlan hiányzások számát csökkentsék. Mit mutatnak a 
számok:  

1956.      1957.  

szept.     I.  II.  III. h ó  

II. akna:   47     35  33  34  

III. akna:   20     3(!)  12  6(!)  

Félreértés ne essék, én ezzel nem azt akarom visszahozni, hogy a bányász, mint az utóbbi 
években, úgy most is és ezután is csak négy esetben kapjon engedélyt (szülés, házasság, halál-

eset és igazolt bírósági tárgyalás). Ezzel én sem értek egyet. De azzal sem értek egyet, hogy a 

fizetett szabadságot olyan esetekben is beírják, amikor a dolgozó a saját hibájából (pl. ittas-

ság) marad el munkájából. Szerintem az egész manőver célja: a büntető szankciók alkalmazá-
sának (hűségpénz, munkaruha, szénjárandóság csökkentése vagy elvesztése és többszörös 
ismétlődés esetén elbocsátás) elkerülése, valamint egyes műszaki vezetők „jó vezető‖ szerep-

ben való tetszelgése. A nyolcórai munkaidő kihasználása, a munkafegyelem megszilárdítás 
másik fontos része. Hogy pártszervezetünk az e téren mutatkozó hibákat meg tudja szüntetni, 
több oldalról kell a kérdést megvizsgálni.  

Először: a ki- és beszállás beletartozik-e a nyolcórai munkaidőbe, Vagy nem? A bá-
nyászaktíva 12 százalékos munkaidőkiesést jelölt meg azért, mert jelenleg ez még beletartozik 

a nyolcórai munkaidőbe. Termelésünk jelenleg az 1956-os év szeptemberének 87 százaléka, a 
kereset pedig az akkori 125 százaléka. Ezt a termelés és bér közötti aránytalanságot egyetlen 
állam sem képes sokáig fenntartani anélkül, hogy menthetetlenül gazdasági csődbe ne jusson, 
legyen akármilyen is társadalmi rendszere. Végül a bányászatban eszközölt 33 százalékos 
béremelést a forradalmi munkás-paraszt kormány nyolcórai munkaidőre adta, nem pedig 6–
6,5 órára. Ezeket a tényeket figyelembevéve, az a véleményem, hogy a ki- és beszállás nem 
számítható be a nyolcórai munkaidőbe.  

Lehet, hogy ez egyeseknek „kényes kérdés‖ és egyes bányászok nem ezen a véleményen van-

nak. De azt is tudom, hogy akik igazán szívükön viselik hazánk sorsát, saját boldogulásukat, 
egyetértenek velem.  

A nyolcórai munkaidő kihasználásában a Borsodi Szénbányászati Tröszt területén egy másik 

– és nem kis akadályt kell leküzdeni. Furcsán hangzik, de a szakszervezet álláspontjáról van 
szó. Elsősorban a tröszt szakszervezeti bizottsága és ezen belül Ádám elvtárs álláspontjáról, 
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melyet a május 12-i üzemi szakszervezeti taggyűlésen hozzászólásomra válaszolva, tömören 
így foglalt össze: „Az ország más részeiben harcolnak a 6–7 órás munkaidő bevezetéséért, 
akkor engedjem meg (mármint én?!), hogy ők harcolhassanak itt Borsodban azért, hogy a ki- 
és beszállás tartozzon bele a nyolcórai munkaidőbe. A tröszt szakszervezeti bizottságának ez 
az álláspontja szerintem a mai gazdasági helyzetben nem igen szolgálja közös erőfeszítésein-

ket, gazdasági helyzetünk mielőbbi konszolidálását. Ez az álláspont azért sem helyes, mert az 
alsóbb szakszervezeti szervek munkáját dezorganizálja. Egyes üzemekben szintén azért har-

colnak, vagy „jobbik‖ esetben nem tesznek semmit, mondván: ez nem érdekvédelem.  

Ebben a kérdésben a hibák gyökerét szerintem a bányász szakszervezeti központban kell ke-

resni, konkrétan, az 1956 decemberében kidolgozott programjában, amit annakidején „köve-

teléseknek‖ neveztek. Ebben a programban nagyon sok helyes dolgot soroltak fel, mint meg-

valósítandó feladatot, és amelyekből már sok minden megvalósult. De az a pontja, amely a ki- 
és beszállás kérdését tartalmazza, kissé korai volt olyan formában megfogalmazni. Hibának 
tartom például azt, hogy helytől, időtől, gazdasági helyzettől, körülményektől elvonatkoztatva 
mondták ki és olyan fogalmazásban, amely nem hagy kétséget aziránt, hogy azonnal meg kell 
valósítani. Azt hiszem, jó lenne a programnak ezt a pontját az akkori fogalmazásban felül-

vizsgálni és az életnek, a jelenlegi helyzetnek megfelelően módosítani. Ez nem csorbítaná 
szakszervezetünk tekintélyét, sőt emelné. Emelné azért, mert ez is érdekvédelem, egyéni- és 
közérdek is, ha első látásra nem is ennek látszik. Több szenet jelent a népgazdaságnak és több 
keresetet a bányásznak. E téren örvendetes az, hogy egyre többen használják ki a nyolcórai 
munkaidőt, egyben biztató jel arra is, hogy a jövőben előre tudunk lépni ezen a téren.  

A nyolcórai munkaidő kihasználásának elengedhetetlen feltétele a termelési és műszaki felté-
telek biztosítása. (Csilleellátás, jó levegő, jól működő gépek stb.). Ez elsősorban a műszaki 
vezetőkre hárul. Nagyon komoly feladat, mert ha e feltételek hiányoznak, kárbavész a felvilá-
gosító és meggyőző munka, de hiábavaló az akarat is. a nyolcórai munkaidő kihasználására.  

A negyedik ilyen tennivaló: a munkaverseny beindítása. A bányászaktíván elhangzott 
hozzászólások két dolgot megmutattak. Egyik: az üzemekben a dolgozók maguktól szervezik és 
indítják meg a versenyt. Másik: a versenymozgalomnak jelenleg nincs gazdája, mert a szak- 

szervezet, mint „kényes kérdést‖ mellőzi és a műszaki vezetésre hárítja. A műszaki vezetés 
szintén viszolyog tőle.  

Zavaró körülmény az is, hogy nehéz a jutalmazásokhoz szükséges pénzt előteremteni, de azt 
hiszem, ez másodlagos, mert ezt később is lehet biztosítani. Ettől sürgősebb kérdés, hogy le-

gyen végre gazdája a munkaverseny mozgalomnak. Sürgőssé teszi az országos pártértekezlet 
tiszteletére indítandó verseny. Ez a gazdátlanság és az e kérdésben folyó vita a szakszervezet 
és a minisztérium között zavarja és gátolja munkánkat és veszélyezteti az országos pártérte-

kezlet tiszteletére indított verseny sikerét.  

Ötödik tennivaló: a bérfegyelem megszilárdítása. Kormányunk a bányászatban a nor-

ma helyett a szakmánybérezést vezette be, ami a bányászok megelégedését váltotta ki. Azon-

ban a dolgozók között nagy a bizalmatlanság, mert nincs olyan határozottsággal leszögezve, 
hogy nem változik-e meg.  
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Ez a körülmény, valamint az a lehetőség, hogy a szakmány egységárak hibás voltára hivat-

koznak, egyes szerveket arra csábítanak, hogy az önköltség csökkentéséért, folyó harcban a 
gyors eredmény elérése céljából a munkabérekhez is nyúljanak. Nem azt akarom bizonyítani, 
hogy a szakmányegységárak hibátlanul lettek megállapítva és azokon nem szükséges lefelé,, 
vagy fölfelé javítani. Ez szükséges, de csak alapos megfontolás és a dolgozók között végzett 
előkészítő munka után. Ellenkező esetben elkeseredést szül. ami kihat a termelésre. A jelenlegi 

időszakban pedig komoly politikai károkat is okoznak vele.  

Súlyosbítja a helyzetet az, hogy amikor ilyen problémákkal a dolgozók a pártszervezethez 
fordulnak felvilágosításért, mi sem tudunk mit mondani, mert előzőleg nem tájékoztattak ben-

nünket.  

A bérfegyelem fontos része a munkaátvétel. Azonban e téren is súlyos hibák vannak. Egyes 
munkaátvevők, aknászok, felvigyázók az állam pénzén, nagyon drágán vásárolják meg a nép-

szerűséget.  

Hatodik ilyen probléma: a lakásépítés.  

Kormányunk határozata értelmében, ebben az évben tízezer bányászlakást kell felépíteni és 
ebből ötszázat Sajószentpéteren építenek fel. Nem tartozik szorosan az üzem termelési prob-

lémáihoz, mégis közvetlen közelről érint bennünket. Nyugtalanító az, hogy az építkezés helyki-

választása nem a legszerencsésebb. Ezenkívül nem lehet szónélkül hagyni az építőanyagokkal 
való hanyag bánásmódot sem. A vagonban érkező anyagok kirakásánál és az építkezés helyén 
való lerakásnál sok tégla összetörik. Nagyok a lopási lehetőségek és élnek is vele sokan. Min-

dezek nagyon megdrágítják az építkezést. Nem közömbös az, hogy egy-egy lakás mibe kerül az 
államnak. Érdekel bennünket azért is, mert kérni szeretnék a kormánytól, hogy a lakások 
egyrészét öröklakásként (saját házként) adják át a bányászoknak.  

Nagy feladatok megoldása áll előttünk, amelyeknek megvalósítása komoly erőfeszítéseket 
kíván pártszervezetünktől, minden kommunistától, minden becsületes, népi demokráciánkhoz 
hű pártánk ívül i vezetőtől és dolgozótól. A siker elengedhetetlen feltétele a vezetés összhang-

jának megteremtése.  

Az előttünk álló feladatok megoldása megköveteli, hogy mindenki a maga helyén felelőssége 
tudatában végezze munkáját.  

Ha így állunk neki a munkának, akkor biztosítva van a bányászaktíván elfogadott határozat 
sikeres megvalósítása, amivel mi borsodi bányászok újra bebizonyítjuk, hogy egységesen pár-

tunk és kormányunk vezetésével szilárd harcosai vagyunk szocialista hazánk építésének. 

Sándor Lajos  

a pártszerv. vez. tagja16
 

 

Az ismételten fennálló, „égető‖ szénhiány miatt, sokadszor is a borsodi külfejtésekhez folya-

modnak. 
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„ Megkezdték a harmadik külszíni fejtésű bányaüzem feltárását Borsodban  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt területén a sajószentpéteri és a kondói bányaüzem 
közötti részen, Sajókápolna határában, a korábban végzett kutatófúrások alapján megállapí-
tották: a mintegy 7 m-es földtakaró alatt művelésre érdemes 1,2–1,5 méter magasságú szénte-

lep fekszik. A vizsgálatok szerint 160 000 tonna szén van ezen a területen, melynek fűtőértéke 
3100' kalória;  

Az új külszíni fejtésű bányaüzem földletakarítási munkáit kedden megkezdték. A széntelep fö-
lött lévő takaróréteg lehordásával egyidejűleg kiépítik a kisvasutat a már meglévő kondói 
vasútvonalhoz és felszerelik a gépesített szállítóberendezéseket is.  

A tervek szerint az új külszíni fejtésű bányaüzemben, mely a Borsodi Szénbányászati Tröszt 
harmadik külszíni bányája lesz, 70 méteres frontfejtésekkel művelik le a széntelepet. Előzetes 

számítások szerint naponta 30–40 vagon szenet szállítanak el innen. Az első tonna szenet au-

gusztusban termeli.‖17
 

 

„ Tízéves terv Sajószentpéter fejlesztésére 

Miskolc Kazincbarcika között az egyik legnagyobb bányásztelepülés: Sajószentpéter. 
A bányaüzem mellett az egyre fejlődő üveggyár is számos munkásnak biztosít megélhetést. 
Sajószentpéter 1949-től a mai napig csaknem 3500 lakossal lett népesebb. Ugyanezen idő 
alatt csaknem 400 új lakással növekedett a község. A szénbánya, valamint az üveggyár továb-

bi fejlődését figyelembevéve, a megyei tanács végrehajtó bizottsága, a községi tanáccsal, va-

lamint a Borsodi Szénbányászati Tröszt és az üveggyár vezetőségével kidolgozta Sajószentpé-
ter 10 éves fejlesztési tervét, amit az érdekeltekkel most megvitattak.  

A fejlesztési terv szerint 10 év alatt Sajószentpéteren 1200 új lakást építenek. Ebből 800-at a 

bányászok, 110-et az üveggyár dolgozói kapnák. Ez a lakásmennyiség biztosítja a 14 000 főre 
növekvő lakosság kényelmes, kulturált elhelyezését. Az új lakásokat a Kápolnai út és a Nyögő 
patak közötti részen építik fel. A patakmedret rendezik, s korszerű utat is építenek a régi hely-

ség és az új lakótelep összekapcsolására.  

A megnövekedett lakosság szociális és kulturális ellátásának biztosítására 24 új iskolai tan-

termet, valamint 120 új bölcsődei és 150 óvodai férőhelyet létesítenek. Emellett 2 új községi 
orvosi és egy szakorvosi rendelő építése szerepel a 10 éves községfejlesztési tervben. Az üveg-

gyári munkások, illetve a s terv fejlesztésére bányászok az üzem területén 250 férőhelyes ét-

kezdét, illetve 300 fős fürdőt kapnak. A sportolók részére a már meglevő sportpálya mellett 50 
méteres versenyuszodát létesítenek.  

A 10 éves hatalmas községfejlesztési terv végrehajtását a Nyögő patak rendezésével, valamint 
az új lakótelep közműveinek létesítésével megkezdték.‖18

 

 

Aztán egy hír, amiről természetesen a hazai sajtó nem tudósított! 
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 Észak-Magyarország, 1957. május (13. évfolyam, 100-125. szám)1957-05-31 / 125. szám 
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 Észak-Magyarország, 1957. június (13. évfolyam, 126-151. szám)1957-06-05 / 129. szám 
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„ MAGYAR NAPLÓ 

… A sajószentpéteri sztrájk.  

Június 5.- én reggel hat órakor a sajószentpéteri építkezéseknél dolgozó négy kőműves 
brigád nem vette fel a munkát, mert a májusi bérelszámolást igazságtalannak tartották. A 
Bányászati Lakásépítő Vállalat főépítésvezetője, Székely építészmérnök, nem mert a helyszí-
nen megjelenni, csak másnap küldte ki helyettesét, aki az indulatos munkásokat megpróbálta 
lecsillapítani. A kísérlet nem sikerült, a munkások egyre fenyegetőbben viselkedtek, mire a 

megriadt tisztviselő karhatalomért telefonált. Egy állig felfegyverzett ÁVH-alakulat
19

 érkezett 
Sajószentpéterre és megszállta a bányatelepet. A párt lapja, a Népszabadság, megrótta a Bá-
nyászati Lakásépítő Vállalat budapesti vezetőjét, Martin György igazgatót, amiért „felelőtlen 
elemek provokációjának‖ tulajdonította a sztrájkot. De mindjárt hozzátette: „Nyílván ennek 

is része volt a munkások felfokozott elégedetlenségében, türelmetlenségben. Amikor sok a sé-
relem, nagyon nehéz a jogos panaszt elválasztani a demagóg uszítástól.‖20

 

 

A „lovagiasság‖ szabályai alapján természetesen megkerestük a Népszabadságban azt a lap-

számot, amire a külföldi sajtó áttételesen hivatkozott. 

 

„ A munkások panaszai figyelmeztetnek 

Hogy sztrájk volt-e vagy sem, ami a Bányászati Lakásépítő Vállalat sajószentpéteri 
munkahelyen történt, arról lehet éppen vitatkozni. Tény az, hogy június 5-en, reggel hatkor a 

sajószentpéteri építkezésen dolgoz négy szállítóbrigád nem vette fel a munkát. Előző nap kö-
zölték velük a májusi nyers béreket, de a szállítók nem ismertek ki magukat az elszámoláson 

és magyarázatot kértek Székely főépítésvezetőtől. Ő meg is ígérte, hogy másnap reggel fél 

hatra kimegy hozzájuk és megmagyarázza, hogyan számolták a teljesítményt. Ebbe mindenki 

belenyugodott, annál nagyobb volt másnap az izgalom, amikor a főépítésvezető nem jelent 
meg az ígért időben. Nem jött meg hatkor sem, az emberek pedig vitatkoztak, ácsorogtak és 

nem kezdtek munkához. 

Nem csupán bérügyi kérdés volt. 

Egyetlen építésvezető sem tartózkodott akkor a helyszínen. Háromnegyed hétkor végre 
megérkezett László rayon-vezető. A jócskán felpaprikázott embereket nem tudta lecsillapítani. 

Elvesztette a fejét, rendőri segítséget is kért a sztrájk – aminek ő akkor megítélte – leszerelé-
sére. A munkások egyre követelték, hogy adjanak magyarázatot a bérekről, s amikor sikerült 

                                                 
19

 Ekkor már nem volt ÁVH hazánkban. Az egy más kérdés, hogy a rendőrséghez, illetve az akkor működő kar-

hatalomhoz nagyon sokan „átigazoltak” a volt ÁVH berkeiből. Tették ezt egzisztenciális okokból, de akár sze-

mélyes bosszúállásból, esetleg politikai meggyőződésből is… 
20

 Független Magyarország, 1957 (7. évfolyam, 1-24. szám)1957-10-01 / 19. szám. A háború után az emigráns 
magyarok részére kiadott Dél Keresztje (Sydney) és a Független Magyarország („Free Hungary”) 1957 és 1967 
Melbourne-ben megjelenő lap. A lap iránt csak 1956-ban nő meg az érdeklődés, ekkortól az újság nyereséges. 
A Független Magyarország utóda az 1963 októbere és 1964 áprilisa között kiadott, ugyancsak Nagy Kázmér 
által szerkesztett képes Tükör című magazin, valamint az 1968 januárja és decembere között Melbourne-ben 

megjelent FM Press volt. 
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megállapodni, hogy délben a brigádvezetők leülnek tárgyalni a vezetőséggel – minden külső 
beavatkozás nélkül felvettek a munkát. 

Ez a sajószentpéteri ügy röviden összegezhető története. Azóta a kedélyek lecsillapodtak, a 

félreértések többé-kevésbé tisztázódtak, rendben megy a munka. Mégis érdemes alaposabban 

utána nézni, mik voltak a július 5-i (sic) zavarok előidőző okai, mozgatórugói, mert akár ho-

gyan ítéljük is meg a dolgot, semmi esetre sem vehetjük természetesnek, hogy a munkások 

pusztán egy bérdifferencia miatt ennyire kijöjjenek a sodrukból. 

A vállalat budapesti központjában meglehetősen egyoldalúan értékelik a dolgot. – Megakar-

tuk fogni a béreket, s erre úgy válaszoltak a munkások, hogy leálltak. Csak elítélni lehet az 

ilyen magatartást – ez Kőműves Istvánnak, a munkaügyi osztály vezetőjenek a véleménye. Az 

igazgató, Martin György is felelőtlen emberek provokációjának tulajdonítja a történteket. El- 
mondja, hogy a vállalatnál az utóbbi hónapokban igen sok lazaság, bércsalás volt. Április hó- 

napban például egymillió forint pert vettek fel jogtalanul. Ennek az összegnek jelentős része a 

sajószentpéteri munkahelyet terheli. Több munkásnak havi 360 – 380 órát számoltak el. 

– De én rendet teremtek – csattan föl az igazgató –, én tudom, hogy mit követel a párt politi-
kája, mi a kötelességem. Megmondtam a miniszternek, hogy ha július 30-ig nem fogom meg a 

bércsalást, akkor lemondok. 

Nincs okuk elégedetlenségre. 

– És a munkásoknak semmi okuk az elégedetlenségre? – kockáztattuk meg a kérdést. 

– Már, hogy lenne? Az összes építőipari vállalatok közül mi fizetjük a legjobb béreket. A 
sajószentpéteri szállítók 1880 forintos nyersbér miatt elégedetlenkedtek. Nálunk az átlagbér 

magasabb, mint a többi építőipari vállalatnál. Az egész országban mi biztosítunk legjobb szo-

ciális-kulturális ellátottságot a dolgozóknak. 17,30 forintot fordítunk a napi et kezesre. Ez a 

bányász-norma, 70 százalékkal több, mint az építővállatoknál. Munkaruhát, bakancsot adunk 

mindenkinek, sakkot, futball-labdát küldtünk a munkahelyekre. Lehet itt valakinek panasza az 

életszínvonalra? 

Hát lehet.  

– Erről győződtünk meg a sajószentpéteri munkahelyen. Csupán egyetlen nap tapasztalatait 

mondjuk el. 

A Gabai és a Tomkó szállítóbrigádoktól érdeklődtünk a június 5-i leállásról. Székely Béla, a 

brigád egyik tagja indulatosan válaszol: „Eszünk ágában sem volt sztrájkolni, de ne csodál-

kozzanak, ha ilyen bánásmód mellett kijön az ember a béketűrésből. Itt a papír a kezünkben, 
hogy360–380 órát dolgoztunk, jóval többet, mint a múlt hónapban, mégis kevesebbet keres-

tünk. Hogyan lehetséges ez?‖ 

Az irodán a munkaügyi csoporttól kertünk erre választ. Megmagyarázták, hogy a központ 
felülvizsgálta a béreket és megállapította, hogy az elszámolt órák mögött nincs meg a telje-

sítmény, tehát nem lehet kifizetni. Az intézkedés indokolt, mert nincs szükség annyi túlórára és 

nem is lehet elhinni, hogy az emberek rendszeresen, naponta 18–20, sőt 22–24 órát dolgoztak. 

A hiba azonban ott van, hogy erről nem beszéltek a munkásokkal őszintén. Engedélyezik és 
minden ellenőrzés nélkül jóváírják a túlórákat, s az az ember, akinek kezében van az elszámo-
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lás, hogy ennyi meg ennyi órát dolgozott, úgy érzi, jogosan követeli az érte járó bért. Ez tör-

tént június 5-én. 

Reklamációk válasz nélkül. 

Látogatásunkkor az irodán egybekent is feszült volt a hangulat. Péntek volt ugyanis, a 
bérfizetés napja. Csütörtök délután kapták meg az elszámolást és a pénzt a központtól, egész 
éjjel borítékoltak, számoltak, gépírónő, technikus, akkordánsok, aki csak tálalható volt a 

munkahelyen (túlóradíj nélkül). Mindenki idegeskedett, mert a központban megint levonáso-

kat eszközöltek az időbéreseknél, de nem indokolták, hogy miért. Találomra megnéztük Czakó 
Mihály kőműves lapját. Harminchat órára eredetileg 234 forintot számoltak el neki, majd 

pirossal áthúzták es 144 forintot írtak a helyébe. Lehet, hogy ez az elszámolás a helyes – 

mondta Kornis munkaügyi csoportvezető – de ha reklamáció lesz, nem vitatkozhatom, mert 

nem tudom megmondani, miért vontak le. 

Reklamáció pedig van bőven. Nemcsak a bérek, hanem a családi pótlék, a táppénz, a külön- 

élési díj miatt. Nagy Béla kovács például napokat töltött azzal, hogy a családi pótlékját kijár-

ja. Ebben az évben meg egyszer sem kapta meg. H. Szabó Belát januárban baleset érte. A 

táppénzt meg most sem küldtek el a központból. Nyolc levelet írtak mar az ügyben, de mind 

válasz nélkül maradt. 

A konyhának is rossz napja volt ezen a pénteken, az ott étkezi munkásokról nem is beszelve. A 

reggelihez kiadott kolbász nem volt elég friss, nem lehetett megenni. Éhes gyomorral pedig 

nehéz dolgozni. Volt fel tíz is, mire Miskolcról megérkezett a reggeli pótlására küldött szalon-

na. De csak a jegy, vagy a már kiadott kolbász ellenében osztották ki. Aki a romlott ételt nem 

őrizgette, az hoppon, illetve éhkoppon maradt. 

Ami fokozta az elégedetlenséget. 

Élénk színekkel ecsetelhetnénk a déli étkezés látványát. Ez persze ott mindennapos, 

megszokott jelenség, csak az idegen retten el tőle. Százhúsz. főt befogadd étterem 600–700 

ember részére. Déli 12 óra előtt a legélelmesebbek rohanva elfoglaltak a helyeket, a többiek 

pedig egy- másfél óra hosszat tülekedtek a bejáratnál. Senki sem akar várni, mert az utoljára 
érkezőknek többször nem maradt étel. 

Nem akarjuk tovább részletezni a szállásról, a tisztálkodási lehetőségekről, a munkások szállí-
tásáról, a munkaszervezésről hallott panaszokat. Ennyi is bőven elég, hogy megállapíthassuk: 

szembetűnő, milyen nagy a különbség a munkások és a vezetők véleménye közt, mennyire nem 

ismerik és nem értik meg egymás gondjait. 

Igaza van Martin igazgatónak, amikor a fegyelem helyreállítására, a bérezés lazaságainak 

megszüntetésére törekszik, amikor fellép a jogtalan bérek kifizetése ellen. A munkáshatalom, a 

dolgozók érdekében cselekszik így, hogy elkerülhessük az inflációt, megőrizhessük, sőt emel-

hessük az életszínvonalat. El kell ismernünk, hogy ért is el eredményeket ezekben a kérdések-

ben. De a helyes célkitűzés, ha csak adminisztratív eszközökkel hajtjuk végre, visszájára for-

dul, ellenszenvessé, sőt elfogadhatatlanná válik a munkások számára. 

Nem lehet elvitatni Martin igazgatótól azt sem, hogy ennél a vállalatnál anyagiakban többet 

fordítanak a munkások ellátására, mint másutt. (Vitatható, hogy helyes-e ez.) De az is igaz, 
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hogy ezt a nagy összeget nem a célnak, a munkások érdekeinek megfelelően használjak fel. 

Hibás az a szemlelet, amely csupán az anyagi ráfordításokon méri le az életszínvonalat, 
amely csupán forintokkal és nem az emberi panaszokkal, igenyekkel számol. Ezért fordulhat 

elő, hogy a munkások itt is csak a fonákját látják a dolognak és nem veszik észre a hatalmas 

anyagi áldozatot. 

Végezetül meg egy kérdés: Martin igazgató,  felelőtlen elemek provokációjának tulajdonítja a 

történteket. Nyilván ennek is része volt a munkások felfokozott elégedetlenségében, türelmet-

lenségében. Amikor sok a sérelem, nagyon nehéz a jogos panaszt elválasztani a demagóg 

uszítástól. Annyi azonban tény, hogy a sajószentpéteri munkahelyen sok a volt bűnöző, a népi 

demokrácia ellensége. Különösképpen a vezetők közt. A munkások hangulatát ez is erősen 

befolyásolja. 

A tanulság rendkívül egyszerű: az emberekkel szót kell és szót lehet érteni. A legutóbbi na-

pokban tett intézkedések (a nem megfelelő vezetők leváltása, a bérelszámolás egyszerűsítése, 

új étkező létesítése) azt bizonyítják: a vállalat vezetői megértették a figyelmeztetést. 

Sőter Edit‖21
 

 

Az újságcikk alapján a bérvitáról, a munkások helyzetéről széleskörű tájékoztatást adott az 
újságíró. Természetesen arról nem, hogy az „elégedetlenség első óráiban‖ mi is történt… Az 
időpontot tekintve sajnos nagyon valószínű, hogy a helyszínre a „karhatalom‖, azaz a „pu-

fajkások‖ egy osztaga szállt ki. Ekkor a rendszer még igencsak „idegesen és érzékenyen‖ 

reagálta le ezeket a dolgokat! Lásd az ezekben a hónapokban történő egyéb eseményeket az 
országunkban, amiknek során nem egy esetben emberhalál lett az eredménye… 

 

„500 bányászházat építenek Sajószentpéteren  

Sajószentpéteren a bükkaljai bányászok részére ez évben 500 bányászházat építenek. A 
bányászházak túlnyomó többsége kétszobás. Az alapozási munkát már tavasszal megkezdték, 
jelenleg egy emelet magasságig felhúzták a falakat. A bányászházak építőinek a tervek szerint 
a bányásznapig 40 lakást át kell adni a tulajdonosoknak. Az építők azonban megfogadták, 
hogy a bányásznapig 50 bányászcsaládnak szereznek örömet.‖22

 

 

„ Korszerű bányagépek készültek el a DIMÁVAG Gépgyárban  

A DIMÁVAG Gépgyárban az idén különböző típusú, hazai tervezésű korszerű bánya-

gépek gyártását kezdték meg. így a Hidasi-féle rakodógépből öt, míg a frontfejtésen használ-

ható csörlőrendszerrel működő széngyaluból23
 egy gép gyártását vették programba. A bányá-

szok munkáiét nagyban megkönnyítő gépek a napokban elkészültek s azokat hamarosan átad-

ják a bányaiparinak.  
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 Népszabadság, 1957. július (2. évfolyam, 154-179. szám)1957-07-07 / 159. szám 
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 Észak-Magyarország, 1957. június (13. évfolyam, 126-151. szám)1957-06-08 / 132. szám 
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 A hazai tervezésű egyik széngyalu-berendezés. Erről részleteiben a sajószentpéteri gépkísérleteknél lehet ol-

vasni. 
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Ugyancsak a befejezés felé közeledik egy korszerű elővájógép mintapéldányának az elkészíté-
se is. A gépgyáriak munkáját azonban hátráltatja, hogy a rendelő fél, a Várpalotai Szénbá-
nyászati Tröszt, a megígért alkatrészeket még a mai napig sem szállította le.‖24

 

 

Az előzőekben ismertetett – Sándor Lajos által írt sajószentpéteri – cikkhez a Borsodi Szén-

bányászati Tröszt szakszervezete is hozzászólásokat fűzött. 

 

„ HOZZÁSZÓLÁS  

„A megyei bányászaktíva után a sajószentpéteri bányász-pártszervezet feladatairól― 
című cikkhez  

Az Északmagyarország május25-i számában a fenti cím alatt cikk jelent meg Sándor 

Lajos elvtárs aláírásával. A cikk foglalkozik a bányász pártszervezetek előtt álló időszerű fe-

ladatokkal és megemlít néhány hiányosságot is. A többek között elégedetlenségét fejezi ki a 
munkaverseny jelenlegi helyzete miatt, s ezért a bányász szakszervezeteket okolja. Cikkében a 
munkaidő kihasználásával kapcsolatban is tesz bíráló, megjegyzéseket. Néhány gondolatot 
szeretnék hozzáfűzni ezekhez a kérdésekhez.  

Csak helyeselni lehet Sándor elvtárs és sok más dolgozó türelmetlenségét amiatt, hogy az 
egyes helyeken megindult újszerű versenymozgalom még mind a mai napig nem bontakozik ki 
széles méretekben. A tröszt szakszervezeti bizottsága már ez év első hónapjaiban felhívta az 
alsóbb szakszervezeti szerveket arra, hogy foglalkozzanak a munkaversennyel. Igaz, sémát, 
receptet nem adtunk nekik, nem akartunk a múlt bürokratikus hibáiba esni. Az volt a vélemé-
nyünk, hogy inkább a helyi adottságok, az egyes csapatok munkakörülményeinek figyelembe-

vételével kell a versenyt kialakítani úgy, hogy az ne sértse egyetlen dolgozó igazságérzetét 
sem. Tagadhatatlan, hogy többet is tehettünk volna a verseny kibontakoztatása érdekében, 
azonban ebben a munkánkban maga a tröszt igazgatósága sem segített bennünket. A versenyt 
nem lehet kizárólag csak a lelkesedésre építeni, bár ez rendkívül fontos, de meg kell teremteni 
az anyagi érdekeltség alapját. A dolgozók tudni akarják milyen anyagi és erkölcsi megbecsü-
lésben lesz részük, ha versenyeznek. Ennek meghatározása pedig nem rajtunk, hanem az ille-

tékes felsőbb szerveken múlik. Addig is azonban, amíg ez meg nem történik szükséges, hogy a 
pártszervezetek segítsék szakszervezeti szerveinket a munkaverseny új módszereinek kialakítá-
sában.  

Rendkívül fontosnak tekintjük a gazdaságos termelés kérdését. Azt tapasztaltuk, hogy a párt-

szervezetek is csak általánosságban foglalkoznak ezzel a feladattal. Nem kutatják például az 

önköltség csökkentésének – helyi – lehetőségeit, márpedig közismert dolog, hogy a szénterme-

lés költségének csökkentése kihat a közszükségleti cikkek árának alakulására is. A bányászat-

ban az önköltséget 60–65 százalékban a bérhányad teszi ki. Ezért vigyázni kell, nehogy egyes 
gazdasági vezetők az önköltség csökkentését egyszerűen csak a bérek mechanikus csökkenté-
sével akarják megoldani. A forradalmi munkás-paraszt kormány által biztosított felemelt bér 
a bányászok jogos bére, melynek megvédése szakszervezeti szerveink elsőrendű feladata.  
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Bányáinkban az önköltségcsökkentés főforrásai: emelni a közvetlenül termelésben résztvevők 
arányát, minimumra csökkenteni a kiszolgáló személyzet és az adminisztratív dolgozók lét-

számát. Másrészt takarékoskodni kell az anyaggal, meg kell szüntetnünk a bányáinkban ta-

pasztalható pazarlásokat. A tröszt szakszervezeti bizottsága mozgalmat indított az összes el-

fekvő és hulladékanyagok összegyűjtésére. Brigádokat szerveznek a bányákban, amelyek a 

megtalált és feltárt anyagokat csoportokra osztják: azonnal felhasználható anyagokra, kisebb 
javítással felhasznált anyagokra és hulladékanyagokra. Úgy véljük, ezzel a munkával komoly 

segítséget adhatunk a széntermelés önköltségének csökkentéséhez.  

Sándor elvtárs cikkében kifogásolja a szakszervezet álláspontját a nyolcórai munkaidő kérdé-
sében. Mi továbbra is kitartunk eredeti álláspontunk mellett, mely szerint a bányába való ki- 
és beszállás tartozzon bele a nyolcórai munkaidőbe. Tévedés ne essék, mi nem a munkaidő 
jobb kihasználása ellen vagyunk, ellenkezőleg azt akarjuk, hogy felvilágosító munkánk nyo-

mán dolgozóink megértsék: a közvetlen termelőmunkában eltöltött minden perc az ő érdekü-
ket szolgálja, hiszen ha többet dolgoznak, több lesz a borítékban.  

A Szakszervezeti Világszövetség a legutóbbi ülésén foglalkozott a munkaidő problémáival, 
Síkraszállt a munkaidő csökkentéséért. Rámutatott: a Szovjetunióban és a népi demokratikus 
államokban komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy a nehéz fizikai munkát igénylő iparágakban 
csökkentsék a munkaidőt. A mi kormányzatunk is már korábban felvetette ezt a kérdést, és ha 
az ellenforradalom közbe nem jön, valószínű előbbre állnánk már ezen a téren. Már az 1949-

es kollektív szerződésben is rögzítve volt, hogy a nyolcórai munkaidőbe be kell számítani a 
bányába való be- és kiszállási időt. Ezután jött a melegcsákány-váltási mozgalom, amelyet mi 
is támogattunk. Arról beszéltünk, hogy a 480 percet ki kell használni a munkahelyen. Ez köz-

tudatba ment. Azonban nem lehet azt megengedni, ami sok helyen megtörtént, hogy a nyolcó-
rai munkaidőt 9, esetenként 9.5 órára meghosszabbították. Ez nem helyes, sőt tarthatatlan!  

A népgazdaság jelenlegi helyzetét figyelembevéve most nem tudunk munkaidőt csökkenteni. 
De legalább annyit tegyünk meg, hogy a nyolcórába beletartozzon a munkahelyre való érke-

zés. Ez más iparban nem vetődik fel, mert természetes, hogy amikor a gyárkapun belép a 

munkás, blokkol, s ezután öltözködik át és áll munkába. Hasonló a helyzet a munka befejezé-
sekor is. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy nálunk Borsodban, de más vidékeken is 

csak a bányászod 16–20 százaléka lakik a bányához közel. A bányászok zöme teherkocsikon 

érkezik, sokszor 30 – 40 – 60 kilométeres távolságról. Legtöbbjük hajnalban 3–4 órakor kel és 
17–18 órakor érkezik haza. Azt hiszem, ez a tény elgondolkoztatja Sándor elvtársat is. Ezzel 
kapcsolatban a trösztnek, üzemi szerveinknek harcot kell indítaniok, hogy a ki- és beszálláson 
kívüli időt25

 minden dolgozó produktív munkával töltse el, igyekezzen minél magasabb telje-

sítményt elérni. Komoly feladat hárul az üzemek műszaki vezetőire is. Biztosítaniok kell a 
szükséges műszaki feltételeket, (jó levegő, csille és egyéb anyagok), hogy bányászaink eleget 
tegyenek hazafias kötelességüknek és a munkaidőt minél eredményesebben kihasználják.  
                                                 
25

 Ez a probléma, a ki- és beszállásiidő, folyamatosan végig kísérte a hazai bányászatot! Szervezéssel, de sze-

mélyszállítási lehetőségekkel is megpróbáltuk csökkenteni. A nagy kiterjedésű bányáink távoli munkahelyein ez 
súlyos probléma volt. A külszíni- és bányabeli vasutakon személyszállító kocsikban történtek a szállítások. A 
kiterjedt gumiszalagos szállítópályák esetében a mindkét - irányú személyszállítás megteremtése is sok ered-

ményt hozott. Ugyanezt a célt szolgálták például más bányáknál a Scharf-szálltórendszerek személyszállító egy-

ségei is, más helyeken lanovkás-rendszerek. Ez nem csak hazai probléma volt. A világon mindenütt foglalkoztak 
e kérdéssel. 
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Nagy feladatok állnak a bányászok előtt és ezek megvalósítása a különböző szervek jó 
együttműködését követeli. Nem túlzás, ha azt állítjuk: bányászaink munkája ma pozitív. Senki 
nem tagadhatja, hogy a bányászok munkája nagymértékben elősegítette gazdasági helyzetünk 
megszilárdulását. Bebizonyosodott, hogy bányászaink továbbra is szilárd támaszai pártunk-

nak és kormányunknak.  

ÁDÁM ISTVÁN  

a Borsodi Szénbányászati Tröszt  

szakszervezeti bizottságának elnöke‖26
 

 

„Ankéton beszélték meg a borsodi szénbányászok az önköltség 20 százalékos csökken-

tését  

A korábban Sajószentpéteren tartott bányász-nagyaktíva értekezleten jelentette be- 

Czottner Sándor nehézipari miniszter, hogy a Borsodi Szénbányászati Trösztnek az év végéig 
az áprilisi 249 forintos önköltséget 212 forintra kell csökkenteni. A 20 százalékos önköltség-

csökkentés módozatait a trösztön belül alakult operatív bizottság dolgozta ki, s pénteken az 
üzemek igazgatóival, főmérnökeivel és főkönyvelőivel tartott ankéton beszélték meg. Az érte-

kezleten résztvett Csetneki János, a Nehézipari Minisztérium szénbányászati ágazatának veze-

tője, dr. Trethon Ferenc,
27

 a szénbányászati ágazat főkönyvelője is.  

Monos János, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója vitaindító felszólalásában foglalko-

zott a bányafa, a robbanóanyag, de különösen az energiatakarékoskodással, megállapította: 
feltűnően magas a fenntartási műszakszám, liberális a munkaátvétel. Csökkenteni kell a bá-
nyászjáratokat, mert erre havonta a tröszt 1.5 millió forintot fizet ki. Foglalkozott a termelés 
fokozásával – mint az önköltség csökkentésével. Számítások szerint ugyanis 1 százalékos ter-

melésnövekedés az önköltség fél százalékos csökkenésével jár együtt.  

Ezután az üzemek vezetői mondták el javaslataikat. A miskolci szénbányák részéről kérték a 
lőmesteri intézmény visszaállítását, Ehhez a kéréshez több bányaüzem vezetői is csatlakoztak. 

Bejelentették: év végiére elérik a 20 százalékos csökkentést, a napi termelést pedig 220 va-

gonra fokozzák. Kérték azonban, hogy vetődésekkel szabdalt területeken ne erőltessék a front-

fejtést.  
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 Trethon Ferenc, dr. (Eger, 1923. szeptember 9. – Budapest, 2012. szeptember 23.) magyar politikus, közgaz-

dász, miniszter. 1941. októbertől a Magyar Általános Kőszénbánya budapesti igazgatóságán helyezkedett el 

előadóként. 1945. februártól 1946. októberig a cég a pénzügyi osztálynak helyettes vezetője volt. Ezután a 
MÁSZ Rt statisztikai és kalkulációs osztályán volt kerületi referens, 1948. márciustól pedig az ellenőrzési osz-

tály revizora. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász oklevelet 1947-

ben. 1949. márciusban lett a Bányaanyag-beszerző Vállalat ellenőrzési osztályán foglalkoztatták; 1948. májustól 
1952. áprilisig a Szénbányászati Ipari Igazgatóság ellenőrzési osztályvezetője, beruházási osztályvezető helyette-

se, a Szénbányászati Minisztérium Főkönyvelőség Revizori Osztály osztályvezető-helyettese, főrevizora volt. A 
Nehézipari Minisztériumnál a Pénzügyi és Revizori, illetve 1967. októbertől Közgazdasági Főosztály vezetője 
volt. 1974. március 14-én pénzügyminiszter-helyettessé nevezték ki, majd 1977. június 24-étől 1981. szeptember 
30-ig munkaügyi miniszter volt Lázár György kormányának. Ekkor nyugalomba vonult. 1982 és 1991 között ő 
volt a Veszprémi Vegyipari Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet igazgatója. 
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Az ormosi bányaüzem vezetői bejelentették, hogy az év végéig 2.6 millió forinttal csökkentik 
az önköltséget főként a termelékenység fokozásával. Ebben szerepel a MÁV-nak havonta fize-

tett 20.000 forint kocsiálláspénz megszüntetése is. Felvetették: aki a kidolgozott norma fölött 
használ robbanóanyagot, azzal a többletfogyasztás háromszorosát fizettessék meg. Kimutat-

ták, hogy igen sokat fizetnek rá az üzemi konyhán illetéktelenül étkezők térítésében is, amit 
megszüntetnek. A felszólalásokból kitűnt, hogy ez más üzemeknél is súlyos ráfizetést jelent.  

A barcikai szénbányászati üzemek részéről bejelentettek, hogy a feltörési fúrógépekkel meg-

kezdik a 100 méteres gyorsvágathajtási mozgalmat. Felvetették azt a gondolatot, hogy a dol-

gozóknak járó munkaruhát pénzben váltsák meg. Ehhez a kérelemhez többen csatlakoztak, 
akik elmondták, hogy különösen a toborzott dolgozók közül önkényesen elhagyják munkahe-

lyüket s a ruhát is magukkal viszik. Csak ebben az évben mintegy 2000 peres ügyre került 
emiatt sor.  

Az alberttelepiek bejelentettek, hogy csupán azzal, hogy a főszállítóvágatban bevezették a 
transzportszállítást, amikor is a csillék 40–40 méterre szabályosan követik egymást, az eddig 

5–7 hónapig használt drótkötélpálya élettartamát 1 évre tudják növelni.  

Felszólalt dr. Trethon Ferenc, a szénbányászati ágazat főkönyvelője, aki bejelentette: csak az 
a tröszt kap nyereségrészesedést, amelyik jövedelmezően termel. A nyereség teljes egészében 
a trösztöknél marad, 10 százalékot kell vállalatfejlesztési alapra fordítani, a többi 90 száza-

lékból pedig a dolgozók részesülnek. Az új elgondolás alapján a tavalyi igazgatósági alap 
összegének 30 százalékát megkapja minden üzem ilyen címen. A nyereséges üzemeknél ezt 30 
százalékkal 60 százalékra emelik.  

Csetneki János, a Nehézipari Minisztérium szénbányászati ágazatának vezetője elmondotta, 
hogy most van a Minisztertanács előtt a szénbányászatra kidolgozott versenyszervezési elgon-

dolás jóváhagyás véget. A versenymozgalmat a második félévtől akarják elkezdeni. Javasolta, 

hogy a verseny győzteseit az igazgatói alapból jutalmazzák. 

Az értekezlet végén Monos János igazgató válaszolt a felvetődött problémákra.‖28
 

 

 

„ Felavatták a sajószentpéteri sporttelepet  

Bükkaljai Bányász – Burevesztynik Szolotvino
29

 2:1 (0:0) 

A vadidegen sem tévedt volna el, ha a Bükkaljai Bányász pályaavatójára igyekezett 
Sajószentpéteren. Ahogy mondani szokás a bányász község apraja- nagyja felkerekedett és az 
új sportpálya felé tartott, hogy tanúja legyen a szép sportlétesítmény felavatásának, ötezer 
főnyi közönség gyűlt össze, amikor megkezdődött a sportolók felvonulása. Fekete-fehér-sárga 
mezes sportolók vonultak fel. A bányász sportolókon kívül a diósgyőri atléták is eljöttek az 
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 Aknaszlatina a magyar neve. Aknaszlatina bányaváros, akkor szovjet település. Most Ukrajnához tartozik a 

Técsői járásban. Lakóinak száma körülbelül 8600 fő, ebből mintegy 3500 magyar nemzetiségű. Sóbányászatáról 
volt híres. 
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avatásra. Ott láthattuk a kézilabdásokat, a kerékpárosokat és a labdarugókat is. De nem hiá-
nyoztak a tornászok sem.  

Az új pályát Nyilas Sándor a Szénbányászati Tröszt főkönyvelője adta át rövid ünnepség kere-

tében, Jáni Gyulának, a sajószentpéteriek képviselőjének. Majd a pályán felállított diszkoszve-

tő szobrának a leleplezése történt meg, amint mondották, azt szeretnék, ha olyan tiszta sport 
zajlana a pályán, mint amit a sport jelképének szobra kifejez. Ezután a diósgyőri és a helyi 
atléták részvételével atlétikai bemutatóra került sor, majd a nap „csemegéjéhez‖ vonultak fel 
a labdarugó csapatok. A szovjet sportolókat Papp Gazsi Imre, a megyei sportfelügyelő üdvö-
zölte, amire Mihajlovics Sztepán válaszolt. A két vezető csokrot cserélt, majd úttörő fiúk és 
lányok adtak át virágokat. Közben Miskolc felől sportrepülőgép jelent meg, amely először 
virágot, majd a mérkőzés labdáját dobta ki. Néhány perc szünet után Sípos játékvezető jelt 
adott mérkőzés megkezdésére. A kezdőrúgást a sajószentpéteriek népszerű szertárosa, – aki 

több mint másfél évtizede áll a sportolók szolgálatában – Feldbauer Károly bácsi végezte 
el…‖30

 

 

„ Az önköltség csökkentéséért harcolnak a bükkaljai bányászok  

A bükkaljai szénbányákhoz tartozó kondói Kossuth-bányában nagyarányú feltárási 
munkát végeznek. A korszerű vasbeton ácsolatokkal biztosított bányaüzemben 1–2 hónap 
múlva három új frontszárnyon kezdik meg a termelést a négyes telepben. A kedvező geológiai 
adottságok kihasználásával a frontfejtésen a fajlagos fafogyasztást csaknem 30 százalékkal 
tudják csökkenteni. Az új bányaüzem termelése naponta csaknem 20 vagon szenet jelent. Ez 

pedig mintegy 8–10 százalékkal csökkenti majd az önköltséget. Az önköltségcsökkentés érde-

kében most kezdték meg á termelést a bükkaljai szénbányák sajószentpéteri II-es aknájában is 
egy új frontfejtésen. Az új munkahely termelőképességét kihasználva. naponta 8–10 vagonnal 

több szenet termelnek. A bányaüzem műszaki vezetői úgy számolják, hogy az adottságok ki-

használásával a jelenlegi 278 forintos önköltségi szénárat az év végére 248 forintra tudják 
csökkenteni. Ezzel párhuzamosan pedig az öszüzemi teljesítményt 7.2 mázsára tudják emel-

ni.‖31
 

 

 „ A bányászfőmérnök 

 AMÍG NEM NYOMTAD LE A KILINCSET, s nem lépted át az iroda küszöbét, azt 
gondolod: a párnás ajtón belül egy ősz bácsi fogad, akinek legalább 30 éves mérnöki tapasz-

talat van a hátamögött, s a legjobb akarat mellett sem tudná megmondani, hány bányánál 
dolgozott, s vezetésével hány vagon szén látott napvilágot.  

Jáni Gyula főmérnök elvtárs szobájába belépve, azonban előbbi gondolataid hamar szerte-

foszlanák. Mert Jáni főmérnök alig van túl a harmincon, mindössze öt éve mérnök, s a 
sajószentpéteri bányaüzem az első munkahelye. A bükkaljai szénbányák főmérnökének azon-
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ban – míg pártunk és kormányunk ilyen fontos posztra állította – hosszú utat kellett megten-

nie. S ez az út nemcsak hosszú, de göröngyös is volt… 

Tősgyökeres bányászcsaládból származik. Királdról. Már mindkét nagyapja abból tengette 
családját, amit a föld alatt, a bánya mélyén kerestek. Édesapja is bányász volt, 17 évig vágta 
a szenet a királdi bányában, míg egy csille össze nem törte, – rokkant lett. A vájárt keresetből 
is nehezen élt a hattagú család, hát még a rokkantpénzből. A jófejű Gyuszi hiába szeretett 
volna tanulni, a hat elemi elvégzése után neki is dolgoznia kellett. Alig volt 14 éves, a kegyet-

len sors már bányászlapátot nyomott a kezébe. Palaválogató, majd csillés lett. A fiatalember-

ré serdülő legényke azonban nem adta meg magát a sors előtt. Dolgozott, közben tanult. Ma-

gánúton elvégezte a hetedik elemit,32
 majd a négy polgárit. A bánya mélyén, meg a vizsgákon 

is helytállni nem volt könnyű dolog. Könyveit még a bányába is magával vitte, s ha volt egy 
szabad perce, böngészte a sorokat. Később a bányaüzem műhelyében esztergályostanuló lett, 
szíve azonban a könyvekhez húzta. Egy vágya volt: továbbtanulni. Irigykedve nézte a bányate-

lep három hozzá hasonló fiatalját, akik iskolába járhattak. Hiába mondták az öreg bányá-
szok: „nyugodj bele fiam a sorsodba, szegényember fiának olyan az élete, mint az apjáé‖.  

JÁNI GYULA AZONBAN CSAK NEM ADTA BE DEREKÁT. Beiratkozott a dolgozók gépipari 

iskolájába. Közben nagyot fordult a világ. Olyan nagyot, hogy a fiatal Jáni Gyulából, az egy-

szerű bányászgyerekből, még az érettségi előtt műszaki rajzoló lett. Jól tudta, kinek köszön-

hette ezt. Édesapjával az elsők között belépett az MKP-ba, közben tovább tanult. A hajnali 
kakasszó nem egyszer érte a könyv fölé görnyedve.  

Leérettségizett, de csak nem érezte jól magát, valami még hiányzott az életéből. Hiányzott a 
bánya, ahol szinte egész fiatalságát töltötte. Hiányzott a karbidlámpa pislogó fénye, amely 
számára a fényt, az életet jelentette. 26 éves volt, amikor elhatározta: bányamérnök lesz. Ügy 

érezte, ezzel tartozik bányászcsaládjának, a rokkant vájár édesapjának, a királdi bányászok-

nak, az akna szájánál játszadozó fiatal bányásznemzedéknek.  

Bányamérnök lett. A diploma kézhezvétele után a sajószentpéteri bányaüzemhez került, mint 
beosztott mérnök. A bányászok hamar megszerették. Közülük valónak, barátjuknak érezték. 
Azzá fogadták. Hamarosan a bányaüzem főmérnöke lett. A fiatal bányamérnök vezetésével a 
sajószentpéteri bányászok egymás után vívták győzedelmes széncsatájukat. Jáni Gyulának 
azonban még másra is volt ideje. Mint a járási pártbizottság tagja, komoly politikai munkát is 
végzett. Tagja volt a tröszti szakszervezeti bizottságnak is. Ekkor jött az ellenforradalom. Nem 
volt könnyű szembehelyezkedni a rendbontókkal, a sztrájkra uszítókkal, de a kommunista fő-
mérnök ezt is megtette. Megtette, mert tudta, hogy a bányaüzemnek dolgoznia kell, szénre, 
nagyon sok szénre van szüksége az országnak. Megtette, mert tudta, hogy a becsületes, józan- 

gondolkodású bányászok mellette vannak, egyetértenek vele, segítik, támogatják munkájában.  

A BÁTOR, ELSZÁNT FŐMÉRNÖKNEK nagy része volt abban, hogy a sajószentpéteri bá-
nyaüzemben mindössze csak három napig állt a munka. Az ő érdeme, hogy az ellenforradal-

mároknak nem sikerült víz alá engedniök a bányát. S hogy mennyire szerették a bányászok, az 
ő nagy családja, fényes bizonyítéka ennek: amikor az ellenforradalom lángja a tetőre csapott, 
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az elvhű bányászelvtársak fejszével őrizték házatáját. E nagy féltés, megbecsülés mindennél 
többet jelentett Jáni elvtársnak, s arra késztette, hogy még szorgalmasabban dolgozzon, har-

coljon a rendért, a békéért.  

Az ellenforradalom fegyveres leverése után újabb nehéz feladatok vártak a kommunista fő-
mérnökre. Agitált, műszaki rajzot szerkesztett, járta a bányát, mindenhol ott volt, ahol segít-
ségre, tanácsra, kommunista példamutatásra, biztató szóra volt szükség. Fáradhatatlanul 
dolgozott a több szénért, a jövőért, a közösségért, a kommunisták új pártjáért. Az MSZMP 
helyi szervezetének alapító tagja volt. Elsők között lépett be a pártba, s nem egy bányász és 
műszaki úgy'döntött, hogy oda is követik főmérnöküket, s ők is párttagok lettek. Újra tagja lett 
a járási intézőbizottságnak, a megyei intézőbizottságnak pedig póttagja. S most az a nagy 
megtiszteltetés érte, hogy küldött lett az országos pártértekezletre.  

Jáni elvtárs mégsincs megelégedve önmagával. Még többet akar tenni a pártért, az országért, 
a bányászokért. Most azt forgatja a fejében, hogy újra tovább tanul, közgazdász mérnök 
lesz…  

ILYEN EMBER JÁNI GYULA ELVTÁRS, a bükkaljai szénbányák főmérnöke. Méltó utóda 
bányász-családjának, megrokkant édesapjának és elődje egy olyan bányásznemzedéknek, 
amely minden erejével harcol a több szénért, a szebb boldogabb életért, a napfényes holna-

pért.  

FODOR LÁSZLÓ‖33
 

 

„ ÉPÜLNEK A BÁNYÁSZLAKÁSOK  

PÁRTUNK ÉS KORMÁNYUNK határozata értelmében ezévben 10.000 bányászlakást 
kell felépíteni az építőipar dolgozóinak. Ebből, Borsod megyére 3000 jut. A nagyszabású bá-

nyászlakóház-építési program végrehajtá-
sában számos vállalat igen derekasan vesz 
részt. Legnagyobb feladata a Bányászati 
Építő Vállalatnak34

 van, amelynek ezévben 
mintegy 700 lakást kell átadnia derék bá-
nyászainknak. Sajószentpéteren márciusban 

kezdték meg a munkát – itt 434 lakást kell felépíteni. Az új bányász városnegyed tervezése és 
építése nagy lendülettel folyik, a tervek szerint minden bizonnyal szeptember 6, a bányásznap 
tiszteletére 90 lakást át is adnak. Az építést Hollósi Richárd elvtárs, kommunista 
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főépítésvezető irányítja. Fáradhatatlan munkáját, az építkezés valamennyi dolgozójának lel-

kes tevékenységét igazolják az alábbi képfelvételeink is.‖35
 

 

A lakótelep Sajószentpéteren meg is örökölte a „BÉV-telep‖ nevet… 

 

„ A sajószentpéteri kommunisták aktívülése  

Tizenhat alapszervezetből mintegy 400 kommunista gyűlt egybe vasárnap délelőtt a 
sajószentpéteri bányatelepen, hogy meghallgassa Laczkó Béla elvtársnak, a miskolci járási 
pártbizottság titkárának tájékoztató beszámolóját az országos párértekezletről.  

Hadd említsük meg mindjárt elöljáróban, hogy a kommunisták nagyon örültek és érdeklődve 
figyelték az előadást. Tetszett nekik, hogy e nagyjelentőségű eseményről olyanok számolnak 
be, akik maguk is resztvettek az országos pártértekezleten. Eddig ugyanis csak nagyon ritkán 
lehetett tapasztalni, hogy a küldött beszámol választóinak.  

Laczkó elvtárs beszámolójában az országos pártértekezlet anyagának ismertetése mellett az 
SZKP Központi Bizottságának határozatával is foglalkozott.  

Az országos pártértekezlet munkáját értékelve, Laczkó elvtárs megállapította, hogy kezdettől 
fogva mindvégig a nyílt őszinteség, a bátor kommunista bírálat jellemezte. Mint mondotta, 

még véletlenségből sem lehetett hallani sehol egy frázist, vagy elcsépelt, sablonos szót.  

A beszámoló részletesen tájékoztatta a kommunistákat a pártértekezleten elhangzott kérdések-

ről. Különösen sok szó esett a pártegységről.  

– A párt nem öncélból, nem önmagáért jött létre – hangoztatta a beszámoló. – Azért szervező-
dött, hogy egyesítse a munkásosztály, a dolgozó parasztság és az értelmiség legjobbjait és 
irányítsa, vezesse a szocialista társadalom felépítését. E feladat sikeres teljesítéséhez erőre, 
egységre van szükség. Különösen fontos az összefogás most. Az igaz, hogy az ellenforradal-

mat a nyílt, fegyveres harcban megvertük, de nincs megsemmisítve. Arra kell tehát töreked-

nünk – mondotta Laczkó elvtárs –, hogy kiszorítsuk mindenhonnan, minden posztból és állás-

ból ellenségeinket. Jelenleg az a helyzet, hogy az ellenség mindjobban kezd hátra vonulni, 
mély illegalitásba kényszerít. Ez azonban nem azt jelenti, hogy levegyük róla a figyelmet. Sőt. 
Sokkal körültekintőbbeknek, éberebbeknek kell lenni, mert az ellenségnek az a célja, hogy 
soraink közé furakodjon, és belülről szítsa az ellentétet, gyengítse a pártegységet  

Helyes volt a pártaktíva összehívása. Elsősorban azért, mert a kommunisták azt érezték, hogy 
foglalkoznak velük, másrészt pedig hasznos is volt, mert a legfontosabb feladatokra, problé-
mákra hívta fel a figyelmet.  

(t. a.)‖36
 

 

„ Öt borsodi bányaüzem batáridő előtt teljesítette júliusi tervét  
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A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói a második félév első napjától versenyben 
harcolnak a több és olcsóbb szénért a Nógrádi Szénbányászati Tröszt dolgozóival. Annak 
ellenére, hogy az aratás miatt naponta mintegy 3500 műszak esik ki a borsodi tröszt üzemei-

ben a termelésből – öt bánya már határidő előtt négy nappal teljesítette júliusi tervét.  

Elsőnek a sajószentpéteri II-es akna bányászai jelentették a terv befejezését. Itt a második 
félév első napján új frontfejtést állítottak üzembe. Ennek eredményeként szombat reggelig 

július havi tervükön felül már 1000 tonna szenet küldtek a felszínre. Az önköltséget pedig több 
mint 10 százalékkal csökkentették áprilishoz viszonyítva.  

Ugyancsak határidő előtt teljesítette havi tervet az ormosi V–VI-os akna (ahogy írtam, mert 

egy bánya). Évek óta ez az első eset, hogy az ormosi üzemek közül egy akna határidő előtt 
felszínre küldte a havi terv teljesítéséhez szükséges utolsó tonna szenet. Az ormosi V–VI-os 

akna dolgozói a hónap végéig terven felül további 2500 tonna szenet termelnek.‖37
 

 

„ Több bányász ért el kiváló teljesítményt az első dekádban a borsodi tröszt üzemeiben  

Megyénk bányászai napról-napra igyekeznek eleget tenni elhatározásuknak. Műszak-

ról-műszakra több szenet termelnek, hogy méltóan ünnepelhessék meg alkotmányunk születé-
sének évfordulóját és ezt követően a bányász-napot. A Borsodi Széntröszt bányaüzemeiben 
augusztus hónap első dekádjában különösen szép eredményt ért el több bányász.  

Elővájásban például Oláh János, az ormosbányai VI-os aknában dolgozó bányász érte el a 

legjobb eredményt 273 százalékos teljesítményével. Utána Lukács János feketevölgyi bányász 
198, Béres Gyula barossaknai bányász 183, majd Czike József Sajószentpéter II-es aknai bá-
nyász 173 százalékos eredményével következik.  

Frontfejtésen is szép eredmények születtek. Ebben a munkában Koleszár Lajos berentei bá-
nyász lett az első 170 százalékos teljesítményével; Herbolyán Hankó Ferenc 161, Al- 
berttelepen Hermann György 154, Annabányán pedig Valler János hasonlóan 154 százalékot 
teljesített.  

Ceglédi Antal kurityáni bányász kamra-fejtésen ért el kiváló eredményt. Ő 198 százalékot 
teljesített az első dekádban. Második lett Jakab János berentei bányász 162, Járdán Lajos 
Ormosbánya VI-os aknai bányász 160, harmadik pedig Nagy Mihály sajókazai bányász 157 

százalékos eredményével;  

A legjobb bányászok kimagasló eredménye azt igazolja, hogy minden bányaüzemben az eddi-

ginél is méltóbban ünnepük meg augusztus 20-át, alkotmányunk ünnepét.‖38
 

 

„ Kimagasló győzelem alkotmányunk tiszteletére  

130 százalékra teljesítették napi tervükét a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt derék, dolgozói számos esetben bebizonyították hűségüket 
pártunk és kormányunk iránt. Augusztus 17-én újabb fényes tanúbizonyságát adták ennek. 
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Alkotmányunk méltó megünneplésére „nagytermelési napot‖ tartottak és olyan kiváló ered-

ményt értek el, amely szinte egyedülálló. A tröszt napi tervét. 130 százalékra teljesítette, ter-

ven felül 2976 tonna szenet küldött a felszínre. így eddig esedékes havi tervét 104.6 százalékra 
teljesítették, terven felül 6840 tonna szenet adtak ebben a hónapban. A nagytermelési napon 
különösen az ormosi külfejtés dolgozói tettek ki magukért. 263.3 százalékra teljesítették napi 
tervüket, s így az üzemek közül ők kerültek az első helyre. Az ormosi V-ös és VI-os akna dol-

gozói 173 százalékos napi tervteljesítéssel büszkélkedhetnek. Kiváló eredményt értek el a 
sajókazinci bányászok is, 168.7 százalékos eredménnyel zárták a napot. A sajószentpéteri II-
es akna dolgozói 156.3, a berentei bányászok 150, az edelényi II-es akna dolgozói 146.1, az 
annabányaiak 140.3, a kurityáni külfejtés dolgozói pedig 136.6 százalékra teljesítették au-

gusztus 17-én, a nagytermelési napon tervüket.  

Különösen szép eredményt ért el Valler János csapata az annabányai frontfejtésen, 197 szá-
zalékos eredménnyel biztosította a Borsodi Szénbányászati Tröszt területén az enapi legszebb 
eredményt. G. Tóth Lajos csapata, amely a herbolyai bányaüzemben dolgozik, 156 százalékos 
napi eredménnyel büszkélkedhet. A sajószentpéteri II-es aknában Szloboda Károly frontfejtési 
csapata 142.4, Koleszár Lajos berentei frontcsapata pedig 140.1 százalékos eredménnyel 
zárta a napot.  

A kamarafejtésen dolgozók közül a mártabányai Sós József csapata emelkedett ki 180.2 száza-

lékos eredményével. A Kossuth-táróban dolgozó Sulyok László csapata 184.5, Koncon dolgo-

zó Jakab József csapata 156.3 százalékos napi eredményt ért el.  

Az elővájáson dolgozók közül a Kossuth-aknai Gyulai Ferenc csapata érte el a legszebb 
eredményt. Napi tervét 224.7 százalékra teljesítette. A pálinkási II-es aknában dolgozó Újvári 
Gábor csapata 200 százalékos eredménnyel dicsekedhet. Jakab Károly csapata, amely a ba- 

rossaknai bányaüzemben dolgozik, 223 százalékos eredményt ért el.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt valamennyi dolgozójának, legyen az vájár, mérnök, csillés, 
szívből gratulálunk, s kívánjuk nekik, hogy az augusztus 20-i verseny továbbvitelével köszönt-

sék az idei bányásznapot. Munkájukhoz kívánunk sok sikert, jó szerencsét!‖39
 

 

„ A kommunisták példamutatásával, a legjobb módszerek alkalmazásával gyorsítsuk 
meg a bányászházak építését  

– határozták el a BÉV sajószentpéteri aktívájának részvevői  

„Építők a bányászokért‖ – ez a felirat fogadta a sajószentpéteri bányászkultúrház be-

járatánál a Bányászati Építő Vállalat nagy aktíva értekezletének részvevőit, amelyet a vállalat 
a borsodi bányászlakásépítkezések területén dolgozó kommunistáinak összefogásával rende-

zett meg.  

Az értekezleten két napirendi pont szerepelt. Először Hoffer László elvtárs, a BÉV budapesti 
MSZMP szervezetének titkára tartott előadást a kommunisták felelősségéről, a pártszerveze-

tek feladatáról a termelés segítésében. Utána Hollósi Richárd elvtárs, sajószentpéteri 
főépítésvezető a gazdasági feladatokról számolt be.  
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Bíró Miklósné instruktor elvtársnő megnyitójában elmondotta, hogy pár hónappal ezelőtt még 
csak a kezdeti lépéseket tették meg a borsodi építkezések alapszervezeteinek létrehozásában 
és ma már igen nagy eredménynek tudható be, hogy a BÉV pártszervezetei annyira megerő-
södtek, hogy többszáz kommunistát összehívhattak nagyaktíva értekezletre.  

A vállalat dolgozóinak megyénkben 707 lakást kell ebben az évben átadni és a pártonkívüli 
munkások várják a kommunisták segítségét.  

(Példa erre az is, hogy a rudolftelepi építkezés dolgozói táviratot küldtek az aktívaértekezlet 
részvevőinek és jó munkát kívántak a tanácskozás sikeréhez.)  

Ezután Hoffer László elvtárs mondta el beszámolóját:  

– Először is köszönetét mondunk a Borsod megyei pártbizottságnak azért a munkáért, amelyet 
arra fordított, hogy a bányászlakások építése jó utón haladjon – mondotta. Majd így folytatta:  

– Az építkezések pártszervezeteinek törődni kell mindennel, ami az embereket foglalkoztatja. 
Az őszi ellenforradalom megingatta sok ember hitét és nekünk, kommunistáknak kötelessé-
günk helyesen magyarázni az ellenforradalom igazi célját. Ma már műszaki vezetőink belát-

ják, hogy pártszervezetek nélkül nem megy jól a munka. A borsodi tapasztalatok is ezt bizo-

nyítják. Amióta erős'pártszervezeteink vannak, sokkal szebbek az eredmények.  

– Pártszervezeteink nem elégedhetnek meg az eddig elért eredményekkel. Munkájuk során 
még több segítséget kell nyújtani a munkásoknak. a gazdasági vezetőknek. Nagymértékben 
függ a tervteljesítés attól, hogy a pártszervezet milyen segítséget nyújt a műszaki és fizikai 
dolgozóknak és hogyan ellenőrzi ezt?  

Hollósi Richárd sajószentpéteri főépítésvezető munkájuk eddigi nehézségeiről számolt be. 
Elmondotta, hogy a többször hangoztatott 22 milliárdon túl, az emberekben is nagy kárt oko-

zott az ellenforradalom.  

Az ellenforradalom okozta kárt csak a kommunisták áldozatos munkájával lehet pótolni, ha 
fáradhatatlanul végzik munkájukat, ügy a termelésben, mint az emberek nevelésében.  

– Mi kommunisták mindenütt harcosok vagyunk – mondotta – harcoltunk a régi rendszer, a 
fasizmus ellen, harcolunk a szocializmusért, de harcolunk a termelés sikereiért is!  

A feladatokról szólva a következőket mondotta:  

– Súlyos hibának látom, hogy nem foglalkozunk eléggé személyes beszélgetés, meghallgatás 
formájában az emberekkel. Ha a dolgozó érzi a róla való gondoskodást, nőni fog a vállalat 
iránti szeretete. Ennek a szeretetnek a szocialista ipar és a bányászlakások építése szempont-

jából óriási jelentősége van.  

– A laza munkafegyelem – meg kell mondani őszintén – nem csupán a fizikai, hanem a műsza-

ki dolgozókon is múlik. Mit várhat az az építésvezető, vagy művezető a munkásoktól, aki még 
előbb elhagyja munkahelyét, ha indul a vonatja, vagy más egyéb „elfoglaltsága‖ akad. Az 
ilyen műszaki vezető ne is követeljen területén rendet, fegyelmet, mert az úgy sem sikerül!  

Beszámolója további részében az anyagpazarlásra hívta fel a figyelmet. Elmondotta, hogy 

sokszor a MÁV hibájából hatalmas károk keletkeznek. Júniusban például 140.000 forint ko-
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csiálláspénzt fizettek. Tűrhetetlennek tartották a helyzetet és ma mór a közös kooperálás oda-

vezetett, hogy ez az összeg júliusban 5000 forintra csökkent!  

Némely építkezésen sok az elfekvő anyag. Még mindig nagy a munkahelyek közötti soviniz-

mus. Javasolta, hogy a vállalat vezetősége készíttesse el a munkahelyeken elfekvő anyagok 
listáját. Ezzel lehetővé teszik a tervszerűbb anyagellátást. Legutóbb például fekete mozaikla-

pot kaptak és szürkére volt szükségük. Más helyen viszont a fekete mozaik hiánya miatt állt a 
munka.  

Végezetül bejelentette: – Amíg januárban 1 millió 183 ezer forint értéket termeltek, addig ez 
az összeg márciusra, 4 millióra, júliusra pedig 6 és fél millió forintra emelkedett.  

Az aktívaértekezleten sokan felszólaltak. Szinte minden hozzászóló új és új javaslatot mondott, 
vagy fontos kérdésekre hívta fel a figyelmet. László István a borsodi rayon40

 vezetője bejelen-

tette, hogy feladataik igen nagyok. Ebben az évben még 22.000 köbméter földet kell meg- 

mozgatniok, 23.000 köbméter falat kell megépíteniük és 35.000 négyzetméter vakolatot kell 
elkészíteniük. Brigádjaik azonban még mindig nem a legjobbak. Arra kell törekedni, hogy a 
borsodi rayonnak minél több jó brigádja legyen – mondotta.  

Tóth Béla sajószentpéteri kőműves a téglatörés megszüntetésére hívta fel a figyelmet. Klapok 
József, a tiszapalkonyai építkezés pártszervezetének titkára az agitációs munka módszereiről 
és fontosságáról beszélt. Különösen fontos az agitációs munka, amikor olyan feladatokat kell 

megoldani, mint például az emberek átcsoportosítása bányászlakások építéséhez.  

– Vezessék be minden építkezésen a teljesítménybérezést – javasolta Juhász József technikus. 

Az egyösszegű utalvány érdekeltebbé teszi az embereket a termelésben, tudják, hány forint 
értékű munkát végeznek és nem hagyják el munkahelyüket;  

Petrok József kőműves és még több hozzászóló helyeselte a javaslatot.  

Rácz Imre kőműves kérte, hogy vezessenek be egységes munkaidőt. Az alvállalkozók munka-

ideje változó és a generálvállalat dolgozóinak, rosszul esik, ha más szakmában kedvezőbb a 
munkaidő. Virágh Imre, rudolftelepi főépítésvezető a téli előkészületekre hívta fel a figyelmet, 
majd Stucz Béla, szállításvezető javasolta, hogy a munkaidő jobb kihasználása érdekében 
állítsanak be több személyszállító gépkocsit. – Ma is annyi gépkocsi áll rendelkezésünkre, 
mint hónapokkal ezelőtt – mondotta – pedig a létszám állandóan gyarapodik. Ezért késnek 
munkahelyeinken a munkások.  

Nagy tapssal fogadták az aktívaértekezlet részvevői Mayer Irénnek, – a Betonútépítő Vállalat 
főépítésvezetőjének bejelentését.  

Ígéretet tett arra. hogy számos gépet kölcsönöznek a bányászházak gyors felépítéséhez. Her-

nádi Antal palkonyai kőműves munkatársai nevében tett ígéretet, hogy munkaszüneti napokon 

felépítenek négy lakást Sajószentpéteren.  

Gyöngyösi István elvtárs, az Építők Szakszervezete Borsod megyei bizottságának titkára a 
munkások szociális ellátásáról, a téli felkészülés fontosságáról beszélt, majd értékes javasla-

tokat adott további munkájukhoz.  
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Rácz György elvtárs a megyei pártbizottság ipari osztályának munkatársa elmondotta, hogy 
nehéz munka volt az építőiparban a párt szervezése, de megérte, mert a párt és a kormány 
határozatának végrehajtása jó utón halad. Munkájukhoz továbbra is Ígérte a megyebizottság 
segítségét.  

Ezután még számos hozzászólás következett, majd Martin György elvtárs, a vállalat igazgató-
ja válaszolt a hozzászólóknak és köszönte meg értékes javaslataikat.  

Végül az aktívaértekezlet részvevői határozati javaslatot fogadtak el, melyben Ígéretet tettek, 
hogy a politikai munka javításával, a kommunisták példamutatásával és a legjobb módszerek 
alkalmazásával gyorsítják meg a bányászházak építését.‖41

 

 

Éljenek a széncsaták hősei  

A borsodi szénmedence derék bányászai már nem egy széncsatában helytálltak. Szám-

talanszor bebizonyították, hogy hűek pártunkhoz, kormányunkhoz. A borsodi szénmedence 
volt a magyar Sztahanov-mozgalom bölcsője, a borsodi bányászok voltak, akik az ellenforra-

dalom leverése után az országban elsőnek ragadták meg a csákányt, hogy a fürgekezű fonó-
nőink újra pörgethessék az orsókat, esztergagépeink közszükségleti cikkeket gyárthassanak. A 
borsodi bányászok még a legnehezebb napokban is termeltek annyi szenet, hogy iskoláinkból, 
kórházainkból, óvodáinkból egy percre sem, szökött ki a meleg, – a borsodi bányászok voltak, 

akik elsőnek emelték fel tiltakozó szavukat, s megálljt kiáltottak az ellenforradalmároknak. A 
borsodi bányászok önfeláldozó munkáját, férfias harcukat elismeri az ország. Hogy ez meny-

nyire így van, bizonyítja az évről-évre kifizetett hűségpénz, a jó kereset, az ez évben épülő 
3000 bányászlakás. Pártunk és kormányunk elismeri a borsodi bányászok hősies munkáját. 
Ezt bizonyítják az újonnan épült legényszállások, óvodák, rendelőintézetek, kultúrházak. Bi-

zonyítja, hogy pártunk és kormányunk vezetői egyre több kitüntetést nyújtanak át a borsodi 
bányászoknak, kezetszorítva a munka hősei-

vel...  

 

Sajószentpéteren épülő bányászlakások, 434 la-

kásból a bányásznapon 50-et adnak át 

 

„ Elvtársak! Bányászok!  

Nehéz idők után ünnepeljük a hetedik 
bányásznapot. Nem sokkal az elmúlt évi bányászünnep után a külső és belső reakciós erők 

kirobbantották a szörnyű véráldozatokat követelő ellenforradalmat. Gyilkos kezükkel meg-

akarták bénítani az életet teremtő munkát, le akarták fogni a bányászok kezét. Sztrájkot köve-

telő, szabotázscselekményeket végrehajtó törekvések a borsodi bányászoknál nagyrészt ku-

darcot vallottak. Minden uszításnál erősebb volt a bányászok élcsapatának – a kommunista 

dolgozóknak – tiltakozása. Felemelték szavukat és cselekvésre lendítették a csákányt, hogy 
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legyen villamosenergia, ne álljanak le a kenyérgyárak, ne csontdermesztő hidegben kezeljék a 
kórházak betegeit.  

A kommunisták legtöbbje minden fenyegetés ellenére leszállt a sztrájkok idején is a bányákba. 
Példamutatásuk magával ragadta a pártonkívüli bányászokat. A közös összefogás eredménye-

képpen napról-napra emelkedett a termelés, ismét rendes kerékvágásba lendült az élet.  

Hőstett volt akkor a munka frontján helytállni. Ma kötelesség! De a kötelességtudásból is jó 
osztályzatot érdemelnék a borsodi bányászok, mert egyre több a szén s a fény.  

A párt és a kormány messzemenő elismeréssel adózik a bányászoknak. Az elismerés záloga-

képpen a hetedik magyar bányásznapon a borsodi bányászoknak mintegy 40 millió forint hű-
ségjutalmat osztanak ki. Még ebben az esztendőben a borsodi szénmedence munkásainak 
3000 lakást adnak át.  

Az erkölcsi megbecsülés még. hatványozottabb a bányászok iránt. A dolgozó nép minden be-

csületes tagja a bányászok felé fordul, s őszinte köszönetét fejezi ki azért a munkáért, amelyet 
az élet megindításáért adtak.  

A bányásznap alkalmából köszöntjük a borsodi bányászokat. Kívánunk önfeláldozó munká-
jukhoz sok sikert. Kívánjuk, hogy az egység láncának állandó kovácsolásával küzdjenek le 

minden akadályt népünk ragyogó jövőjének megteremtése érdekében.  

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT  

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottsága‖42
 

 

„ A legjobb borsodi szénbányák a bányásznap után is túlteljesítették a tervet  

A VII-ik bányásznap után a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben további lelkese-

déssel végzik a munkát. Ennek bizonyítéka, hogy a kedd reggelig tartó munkanapon a borsodi 
bányák többsége, 19 akna túlteljesítette napi tervét. A miskolci szénbányák 8 bányája közül 
hat bánya terven felül csaknem 100 tonna szenet küldött felszínre. Kitettek magukért a 
sajószentpéteri II-es akna bányászai is, akik napi terven felül 40 tonna szenet termeitek. Az 

ormosi és a kurityáni külszíni fejtésű bányákból szintén 100 tonna szén került terven felül ki-

termelésre.  

Elmaradt azonban a terv teljesítésével a mákvölgyi és a berentei bányaüzem. A két üzem napi 
tervének alig több mint 60 százalékát teljesítette csak. Az elmaradás behozására a jól dolgozó 
bányaüzemek többtermelése nem volt elégséges. Ezért a Borsodi Szénbányászati Tröszt kedd 
reggelig esedékes tervét csak 90.8 százalékra tudta teljesíteni.‖43

 

 

 

„ A negyedik negyedévben csaknem 40 millió forintot fordítanak a borsodi bányák 
korszerűsítésére  

                                                 
42

 Észak-Magyarország, 1957. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)1957-09-01 / 204. szám 
43

 Észak-Magyarország, 1957. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)1957-09-04 / 206. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 35. Sajószentpéter bányái 1957-1960 

36 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben az év utolsó negyedében továbbfolytatják, 
a bányák korszerűsítését. Erre a munkára csaknem 40 millió forintot fordítanak. A bányák  
jelentős fejlesztése során új utakat, szociális és más létesítményeket is építenek.  

A bükkaljai bányaüzem Tervtárójában például októberben igen komplikált vágatrendszer épí-
tését kezdik meg. A hármas siklót és a négyes ereszkét betonidomkővel rakják ki. Kazincbarci-

ka és a Tervtáró között tovább végzik az útépítést, amely ez évben Herbolyáig készül el. 

Nagybarcán normál vasútállomást, Berentén új trafóházat, Sajószentpéteren pedig 35 vago-

nos széntárolót építenek. Ezeket a létesítményeket december végén és a jövő év elején adják át 
rendeltetésének.  

 A szuhavölgyi bányaüzem Feke-

tevölgyi bányájában is komoly 

munka vár az építőikre. A kettes 

aknában zsombrendszert
44

 ké-
peznek ki, amelynek segítségével 
a vizet összegyűjtik és szivattyúk-

kal a külszínre nyomják. Az 
egyes aknán újra megkezdik a 180 méteres függőakna hajtását. Ez az akna 53 méter mélyen 
már elkészült. Az év utolsó negyedében hozzáfognak az ötös telep feltárásához. Itt két ereszkét 
építenek úgy, hogy futóhomokot vágnak át. Folytatják a Szuka-patak szabályozását is. Új 

medert, új utat és három hidat építenek. A munkák – 

amelyek előreláthatólag a jövő évben készülnek el – tíz-

millió forintba kerülnek. Ezzel Szuhavölgyét közvetlen út 
köti majd össze Kazincbarcikával. 

 

Erenyő-bánya irodaház45
 

 

 

Erenyő-bánya rakodó, 195546
 

 

Lyukóbánya – Kondó  
függőkötélpálya47 
 

Ezenkívül – többek között – Alberttelepen december vé-
géig befejezik az új függőakna négyes telepi rakodóját, 
az Erenye-völgyi

48
 új bányában pedig 200 méter hosszú 

falazott főereszke és légvágat építését.  
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 Karczag Tamás, vasútállomások.hu 
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 Rónaföldi archív 
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 Erenyői bánya 
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A negyedik negyedévben még a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemei ötmillió forint értékű új 
bányagéppel gazdagodnak.‖49

 

 

„ Öt új nagytermelékenységű munkahely a negyedik negyedévre a Borsodi Szénbányá-
szati Trösztnél 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt ez évben még minden hónapban túlteljesítette havi 
tervét, s október 1-ig már több mint 60.000 torma szenet termelt esedékes tervén felül.  

A tröszt az év utolsó negyedévének termelési feladataira is felkészült. A diósgyőri 
Mártabányán új, 60 méteres frontfejtésein kezdték meg a munkát a negyedik negyedév első 
napján. A második diósgyőri bányában, Annabányán szintén új frontfejtés készült el, hogy a 
jelenleg művelés alatt álló front kifogyásakor zökkenő nélkül folytathassák a bányászok a 
munkát. A diósgyőri bányákban a nagytermelékenységű munkahelyek kialakítása annál iá 
nagyobb jelentőségű, mert elsősorban ezek a bányaüzemek látják el miskolci háztartásokat a 
téli hónapokban tüzelővel.  

A negyedik negyedév első munkanapján kezdték meg a termelést a sajószentpéteri II-es akna 

ötödik frontfejtésén is. A lyukói és a pálinkási frontfejtéseken is ezen a napon kezelték meg a 
termelést. A negyedik negyedévre így új nagy termelékenységű munkahelyekkel bővült a tröszt 
munkahelyeinek száma. 

A pálinkási bányaüzem frontfejtésén a KISZ-fiatalok munkaversenyt kezdeményeztek a Nagy 

Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére. A fejteljesítmény növelésével terven felül 500 
tonna szenet akarnak termeiéi november 7-ig. A szenet pedig tonnánkint 12 forinttal olcsób-

ban akarják kitermelni az előírtnál.‖50
 

 

„ Hét borsodi bányaüzem határidő előtt teljesítette havi tervét  

A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM TISZTELETÉRE indított mun-

kaversenyben a Borsodi Szénbányászati Tröszt hét bányája határidő előtt teljesítette havi ter-

vét, annak ellenére, hogy az utóbbi időben nem várt akadályokkal kellett megküzdeniük. Az 
influenzajárvány következtében nem egyszer 4–5000 műszak esett ki a termelésből. A tröszt 
műszaki vezetősége a létszámhiányon úgy segített, hogy a kisebbjelentőségű munkahelyekről a 
nagyobb termelést adó fejtésekre csoportosította át a bányászokat. Nem egy esetben a bányá-
szokat szállító gépkocsikat is át kellett irányítani olyan üzembe, ahol a nagytermelékenységű 
munkahelyek telepítése biztosította a tervek teljesítését.  

A szerdára virradó műszakon még mindig közel 3000 műszak hiányzott a termelésből, – de 

már 800 műszakkal kevesebb, mint az előző napon. A felgyógyult bányászok, ismét elfoglalva 
munkahelyüket, elérték, hogy a mélyművelésű bányaüzemek közül a sajószentpéteri II. akna, a 
berentei bánya, valamint Alberttelep és Ella-akna határidő előtt teljesítette tervét.  
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A kiesett műszakok pótlására derekasan kitettek magukért a gépesített külfejtések dolgozói. A 
három borsodi külfejtésű bányaüzem havi tervét határidő előtt teljesítette, 12 ezer tonna sze-

net termelt terven felül. Ezzel biztosították, hogy a Borsodi Szénbányászati Tröszt szerdán 
reggelig – a beteglétszám ellenére – terven felül, közel 3000 tonna szenet küldött felszínre.‖51

 

 

„ Akik a bányászok munkáját segítik  

A sajószentpéteri bányaüzem szomszédságában húzódik meg a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt főraktára. Idegenek nem nagyon látogatják, még a kíváncsi újságírók is elkerülik. Pe-

dig nagy kár. Mert az, hogy bányászaink mennyi szenet termelnek, az tőlük, az egyszerű rak-

tári dolgozóktól is függ.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt főraktárát 1950-ben létesítették. A főraktár látja el a 21 
üzemi raktárt, s közvetlenül a bányaüzemeknek is szállít. Puskás Lajos elvtárs főraktáros kés-

zséggel magyarázza, hogy a főraktár havi forgalma mintegy 2 és félmillió forint. Havonta 
körülbelül 150 gépkocsi hozza és viszi a legkülönbözőbb anyagokat. Jelenleg a raktárban 
mintegy 20 ezer méter sodronykötelet, 4 ezer méter gumikábelt, 9 ezer méter páncélkábelt, 20 
darab szivattyút, 35 darab villanymotort, 400 darab bányászcsákányt, ugyanannyi szénlapá-
tot, fejszét, keresztvágófűrészt, karbidlámpát tárolnak. A főraktárban mindössze tízen dolgoz-

nak. Munkájuk vetekszik a bányászokéval. öt kilogramm súlyú anyagtól 25 mázsáig minden 
érkezik, ami csak szükséges a bányamunkához. A raktári dolgozók elmondották, nagy szüksé-
gük volna egy futó darura. – 1950 óta ígérik – mondja Garamvölgyi Károly elvtárs, – de még 
mindig nem kaptuk meg. Az épületekkel is szűkében vannak. A három raktárépület annyira 
kicsinek bizonyult, hogy még az udvaron is kénytelenek tárolni az \anyagot, pedig az nem egy 

jó dolog. Jelenleg mintegy 800 ezer forint értékű anyag van kitéve az időjárás viszontagsága-

inak, meg annak, hogy éjszaka ellopják. Ugyanis a főraktárnak nincs kerítése, s mégcsak éjje-

liőre sem. A sajószentpéteri bányaüzem fatelepének éjjeliőre szokott át-átnézni.  

A főraktár dolgozóinak jó munkáját dicséri, hogy ha megkapják a megrendelést, azt a legrö-
videbb idő alatt útnak eresztik. Jó munkájuknak köszönhető, hogy míg egy évvel ezelőtt 5–6 

ezer forintot fizettek a MÁV-nak kocsiálláspénzt, ma már csak 5–600 forintot.  

További eredményes munkát kívánunk a főraktár valamennyi dolgozójának.‖52
 

 

„ Gépkísérleti mintabányává szervezik át a sajószentpéteri II-es aknát  

A Borsodi Szénbányászati Trösztnél az elmúlt évek során számos bányában kísérletez-

nek a szénfejtést megkönnyítő gépek alkalmazásával. Ezek a kísérletek azonban nem vezettek 
kielégítő eredményre, mert a gépeket nem ismerték, üzemeltetésük feltételeivel nem voltak 
tisztában. A termelés fokozása érdekében azonban továbbra is napirenden szerepel a borsodi 
szénbányákban a jövesztés gépesítése. Ez annál inkább fontos feladat, mert a mélyebben fekvő 
vékony széntelepek kiaknázását csak a jövesztés gépesítésével lehet gazdaságossá tenni.  
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A jövesztés gépesítésének megoldására a Borsodi Szénbányászati Tröszt sajószentpéteri II-es 

aknáját éppen ezért gépkísérleti mintabányává fejlesztik. A bányaüzemben lévő frontfejtéseken 
próbálják ki és alkalmazzák a borsodi szénmedencében szóbajöhető jövesztőgépeket, s az itt 
szerzett tapasztalatéit alapján alkalmazzák a kombájnokat más üzemékben is. Jelenleg már 
egy Sachtyor- kombájn dolgozik az egyik frontfejtésen. Az év végéig még két Donbassz és két 
Gornyák-kombájn is üzembehelyeznek.‖53

 

 

Részleteiben a gépkísérletekkel foglalkozó fejezetben olvasható. 

 

 1958. 

 

Nem írjuk le részletesen, de egész évben folynak a büntetőperek és a kivégzések is! 

 

„ Képzőművészeti alkotásokkal díszítik a borsodi bányász-lakótelepeket  

Az egyre fejlődő borsodi bányászlakótelepek szépítésére egy év alatt csaknem 5 millió 
forintot fordított s Borsodi Szénbányászati Tröszt. Sajószentpéteren, Sajókazán, Alberttelepen 

és Perecesen nagyszabású parkosítást végeztek. Emellett több helyen a bányászok munkáját 
kifejező szobrokat állítottak fel, így többek között Perecesen és Alberttelepen. A bányatelepe-

ken épített művelődési otthonokat művészeti értékű festményekkel díszítették. 

Ez évben tovább folytatják a bányatelepek szépítését. Edelényben, Sajószentpéteren épült új 
bányász lakótelepek utcáit fásítják, parkosítják. Több helyen, Ormosbányán, Sajókazán, Ka-

zincbarcikán új, a bányászélet egy-egy mozzanatát megörökítő szobor felállítását tervezik. 
Ugyanakkor több – elsősorban borsodi képzőművészek által alkotott művészi értékű festmény-

nyel díszítik a bányászklubokat."
54

 

 

„ Már 2000 bányászcsalád költözött be az új lakásokba  

A forradalmi munkás-paraszt kormány bányászlakás építési programjának keretében a 
Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeinél 2600 új bányászlakást kellett építeni. A lakások kö-
zül 2413 már elkészült, s mintegy 2000 új lakásba be is költöztek a dolgozók.  

Legtöbb új házat Kazincbarcikán építettek, ahol 866 lakást vettek át, s elkészült 150, 
előregyártott panelekből készített kétszobás ikerház is. Miskolcon csaknem 400 lakás épült a 
bányászok részére. Egészen új bányász lakótelepülések keletkeztek – a lakásépítési program 
végrehajtása során – többek között Edelényben 390 és Sajószentpéteren 368 lakással.  
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Az új lakások legnagyobb része kétszobás, lakókonyhás, összkomfortos. Az új lakások egy-

harmada földszintes, kertes ikerház, ahol a bányászok szabad idejükben kertészkedhetnek, s 
megtermelhetik a család zöldségszükségletét is.‖55

 

 

 

„ Számvetés a borsodi bányászok múlt évi munkájáról  

Az elmúlt évben nem volt olyan hónap, amikor a Borsodi Szénbányászati Tröszt ne tel-

jesítette volna túl a tervét 

Az ellenforradalom leverése után sok gondolkodó ember tette fel a kérdést: – lesz-e 

munkanélküliség, infláció? A gondolatmenet vége minden embernél egységes volt, – attól 
függ, hogyan állnak helyt szénbányászaink, lesz-e elegendő szén. Most, egy év távlatából 
megállapíthatjuk, szénbányászaink becsülettel álltak helyt úgy az ellenforradalom utáni idő-
ben, mint az egész elmúlt évben.  

Megyénk szénbányászai közül különösen eredményes munkát végeztek az elmúlt gazdasági 
évben a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói.  

Az 1957-es év elején a párt megerősödött szervezetei rámutattak arra a felelősségre, amely a 
borsodi bányászokra hárult.  

Kiadták a jelszót: mielőbb elérni az ellenforradalom előtti termelési színvonalat. A kitűzött 
célért a pártszervezetek a műszaki és gazdasági vezetés, a dolgozókkal karöltve egységesen 
indult harcba, ami eredménnyel járt. A borsodi bányászok megtermelték azt a szénmennyisé-
get, amely megakadályozta a nagy üzemeknél a munkanélküliséget.  

A borsodi tröszt dolgozói az évvégén azzal dicsekedhettek, hogy 1957. évi széntermelési ter-

vüket 104 százalékra teljesítették, s közel 119 ezer tonna szenet küldtek a felszínre terven felül.  

Ez a mennyiség mintegy 24 ezer háztartás évi szénszükségletét fedezi. Különösen büszkék a 
borsodi bányászok arra, hogy az elmúlt évben nem volt olyan hónap, amikor széntermelési 
tervüket ne teljesítették volna. Az év elején a minőség okozott problémát. A tervek mennyiségi 
túlteljesítése a minőség rovására megy. Ezért fokozottabb figyelmet fordítottak a szén minősé-
gére, s év végére átlagos fűtőérték tervüket 8 kalóriával túlteljesítették.  

Az ellenforradalom utáni idők küzdelmes munkájának egyik igen fontos területe volt elérni és 
továbbfejleszteni a régi termelékenységi színvonalat. A másik terület az önköltség volt. Az 
ellenforradalom fegyelmezetlenséget, kárt, lazaságot eredményezett és az év elején a szén 
önköltsége jóval a törvényes felett volt. Ez a költség-színvonal nem volt tartható, hiszen a 
drága szén kedvezőtlenül befolyásolja a különböző iparcikkek előállítási költségét.  

Az MSZMP megyei bizottsága által – az év elejére – összehívott kommunista bányászaktívá-
nak volt a feladata meghatározni azokat a tennivalókat, amelyek megfelelő helyzetet teremte-

nek a termelékenység és önköltség alakulásában. Az aktíva jól látta a feladatokat és ráirányí-
totta a kommunista bányászok figyelmét a legsürgősebb feladatokra. A kommunista bányá-
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szok kiemelkedő, példamutató munkája lendületbe hozta a tröszt többi dolgozóit és lehetővé 
tette, a jó eredmények elérését.  

Így a tröszt júniusban elérte az ellenforradalom előtti negyedév termelékenységi színvonalát, s 
azóta minden hónapban még magasabb termelékenységgel dolgozik, 

A kommunista bányászaktíva határozata az önköltség területén is éreztette hatását. Hónapról-
hónapra alacsonyabb önköltséggel termelték a szenet. Így vált lehetővé, hogy a borsodi szén 
önköltsége 1957-ben 3.4 százalékkal csökkent. Az így elért megtakarítás a becsületesen dol-

gozó bányászok nyereség visszatérítését képezi.  

Nem lenne teljes a kép, ha nem számolnánk be azokról a főbb eszközökről, módszerekről, 
amelyek elsősorban lehetővé tették a közölt eredmények elérését. Első ilyen tényező volt a 
szocialista munkaverseny, ami a tröszt bányaüzemeiben már az év elején kibontakozóban volt. 
Különösen jó eredményeket hozott a KISZ-brigádok versenye, amelyet a moszkvai ifjúsági 
találkozó tiszteletére indítottak el.  

A bányásznapi versenyszakasz kiemelkedő eredményei is nagyban elősegítették a tröszt bá-
nyászati munkájának konszolidációját.  

Lendületet és szervezettséget hozott a szocialista munkaversenybe az élüzem címről és a dol-

gozók kitüntetéséről szóló kormányhatározat.  

Külön ki kell emelni a Nógrádi Szénbányászati Tröszttel kötött párosverseny szerződés ered-

ményeit. A két nagy tröszt versenye mindkét tröszt munkáját nagyban segítette. A verseny első 
szakaszát a borsodiak nyerték, s ebben nagy segítséget nyújtottak ifj. Lukács János, Bari Ist-

ván, Kévés F. János brigádvezető vájárok és csapatai. De még tovább sorolhatnánk a neve-

ket, akik 1957-ben jó munkájukkal, a munkaversenyben való aktív részvételükkel bizonyították 
be hűségüket a szocializmus építése mellett.  

Egy év munkájához mindig hozzátartozik a következő év előkészítése is. Biztosítani kell, hogy 
az új tervév zökkenőmentesen induljon, s meg tudjon felelni a vállalat a nagyobb feladatok-

nak. A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói e téren sem követtek el mulasztást, hiszen az új 
tervévben esedékes havi tervüket túlteljesítették. 

Az előkészítéshez tartozott egy nagyobb munkát igénylő feladat megvalósítása, a 
sajószentpéteri II-es akna komplex gépesítésének előkészítése.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt, e nagyszabású gépesítési munkával meg akarja keresni azt 
a konkrét utat, amelyen a borsodi szénbányászat gépesítésének a jövőben járnia kell.  

Nem maradhat ki az egész év munkáját értékelő összeállításból annak a kérdésnek a vizsgála-

ta sem, hogy mily sokat jelentett a tervek sikeres teljesítésében a kormány nagyszabású bá-
nyászlakás építési programja. A lakásépítés következtében a kolonizált dolgozók száma meg-

kétszereződik, s a messze vidékről, a hosszú utazástól fáradtan érkező bányászok száma lé-
nyegesen csökken.  

Sok-sok bányász ígérte meg. hogy jobb munkával hálálja meg a kényelmes, szép lakást.  

1958-ban a Borsodi Szénbányászati Trösztre nagy feladatok várnak. Több és jobb minőségű 
szenet kell termelni alacsonyabb önköltséggel. E feladatokat csak úgy lehet végrehajtani, ha a 
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borsodi bányászok kollektívája a legszorosabb egységben sorakozik fel, s közös akarattal a 
közös célért olyan munkát végeznek, amely méltó lesz a széncsaták hőseihez, a borsodi bányá-
szok hírnevéhez.‖56

 

 

„ Viskók helyett modern lakóház  

SAJÓSZENTPÉTER HATÁRÁBAN, ott, ahol az út a kondói, a barossaknai bányák felé 
kanyarodik. 1957 tavaszán megjelentek az építészmérnökök és a kubikosok. A szántóföldek 
helyén új bányász lakótelepet kezdtek építeni. A bányászok már akkor nagy tisztelettel tekin-

tettek az építőkre, hiszen a rozzant kis viskók helyett modem lakóházakat kaptak.  

Az építőknek nem volt könnyű munkájuk. A térdigérő sár akadályozta az építőanyagok gyors 
szállítását. Éjjel-nappal dolgoztak. Zúgtak a betonkeverőgépek motorjai, hosszú transzportőr-

szalagok vitték a téglát az egyre növekvő falakhoz. 1290–1400 építőmunkás dolgozott itt. Ott-
hagyva családját, eljött, hogy valóra váltsa a párt szavát, felépítse az új sajószentpéteri bá-
nyász-lakótelepet. 368 lakást kellett itt felépíteni.  

És nem késlekedtek. A kubikosok sokszor felcsaptak a kőművesek mellé segédmunkásnak. 
Azért, hogy pótolják a munkaerőhiányt.  

ELÉRKEZETT AZ IDŐ: 1958 elején az első két új házsort átadták a bányászoknak. Elfoglal-

ták új, napfényes otthonukat a széncsaták hősei. S amikor beköltöztek, kezetszorítottak a ház-

építés hőseivel, a Bányászati Építő Vállalat munkásaival, mérnökeivel, akik felépítették a 368 
lakást.  

Most újabb feladatok előtt állnak. Amikor végeztek az épületek külső vakolásával, a festői 
domboldalon el kell kezdeniük az iskola felépítését.‖57

 

 

 

„27 százalékkal nő a termelés  

Gépesítik a munkát  

Új szénmezőket tárnak fel 1958-ban a Bükkaljai Szénbányáknál 

.Sajószentpéter. Ha az idegen végigsétál a rövidesen várossá fejlődő nagyközség utcá-
in, csodálkozva látja az utca két oldalán lévő roggyadozó viskókat s a bányatelep mellett az 

épülő, hatalmas új városrészt. Sajószentpéter lakói szinte nap, mint nap tanúi lehetnek a ha-

talmas fejlődésnek, az épülő bányászvárosnak. Ellentétes kép fogad bennünket fenn a bánya-

üzemnél is, amikor a bükkaljai bányaüzemek sajószentpéteri központi irodáját keressük. A 
sártenger közepén sem szépnek, sem kényelmesnek nem mondható irodaépület az otthona a 
bányaüzemek műszaki, és adminisztrációs vezérkarának. Ettől a szürke, külsőre barátságtalan 

irodaépülettől jobbra épül egy modern 30 vagonos szénbunker, buktatókkal és gumiszalagok-

kal ellátva; Az iroda környéke maga az eleven, lüktető élét. Az irodában az itt dolgozók mit 
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sem törődve az elhelyezésszülte kényelmetlenséggel, lelkesen, minden erejükkel síkraszállnak 

a széntermelés fokozásáért.  

„Árulkodó― statisztika  

Lukács László üzemvezető elvtársat keressük. Hozzá azonban nem lehetett bejutni, 

mert szobája tele volt: az új lakásba már beköltözött, avagy az új lakásért vitázó hányásasz-

szonyokkal; Jáni Gyula elvtársnak, a bükkaljai bányák főmérnökének is ugyancsak nagy volt 
az elfoglaltsága, de azért. kedvesen fogadott s örömmel beszélt 1958. évi tervükről. Térképe-

ket terített asztalára, statisztikát vett elő s e szürke betűk elárulták nekünk, hogy milyen nagy 

fejlődés előtt állnak a Bükkaljában lévő bányaüzemek. Nagyjelentőségű kísérletet folytatnak 
például a sajószentpéteri II. aknán. Ezt az üzemrészt teljesen gépesíteni akarják. A legmoder-

nebb fejtő, rakodógépek kerülnek majd ide. Jáni elvtárs tájékoztatása szerint kissé nehezen 
mennek a dolgok, mert igen sok, előre nem látott akadály jött közbe. De a műszakiak türe-

lemmel s nagy akarattal dolgoznak, s e feladat végrehajtása minden bizonnyal sikerrel jár.  

Terv: naponta 171 vagon szén kitermelése  

A Jáni elvtárssal való beszélgetés során megtudtuk, hogy a bányaüzemek tervének tel-

jesítése, termelésének növelése nagy körültekintést kívánó feladatot ró a dolgozókra. A 
bükkaljai bányaüzemeknek ezévben a tervszerint naponta 171 vagon szenet kell kitermelniök. 
az. elmúlt évi 135 vagonos termeléssel szemben. Ez, közel 27 százalékos termelésnövekedést 
Jelent. Tervüket megalapozottnak, reálisnak lehet mondani – ez tűnik, ki e fiatal, lelkes fő-
mérnök szavaiból is – hiszen már teljes kapacitással beindult a sajólászlófalvai külszíni szén-

fejtés. A bányaüzemek termelése gépesítve lesz. A berentei üzemnél például bevezetik a moz-

donyszállítást, mert a jelenlegi végtelen kötélpályák sebességének kötöttsége miatt a kitermelt 
szén szállítása lassú s igen kedvezőtlen a csillefordulási mutató.  

Már most készülnek az 1959-es évre  

Jáni elvtárstól megtudtuk, hogy a jelenleg működő, üzemek közül a Kossuth-akna és a 
sajólászlófalvai külszíni szénfejtés csak csökkentett, tervvel dolgozhat, hiszen a szénmező je-

lentős része ezévben kiaknázást nyer. Ezért már most gondoskodnak arról, hogy a kiesett ton-

nákat új bányarészek feltárásával pótolják. A sajószentpéteri II. akna 10. és 18. ereszkéjének 
kihajtásával új hármas telepi mezőket akarnak „megfogni‖, valamint a II. és III. aknák között 
tervezett közel 1800 méter hosszú összekötő vágatból új kettes telepi mezőket kívánnak létesí-
teni.  

A berentei bányaüzemnél a betervezett új harántvágat, valamint a III. telepi feltáró ereszke is 

új kettős, illetve hármas telepi mezőket kapcsol majd be a termelésbe. Mind emellett tovább 
kívánják folytatni a kutató fúrásokat a sajólászlófalvai külszíni szénfejtés mellett. A rendelke-

zésre álló adatok szerint ugyanis, itt érdemesnek tartják egy új bányaüzem megnyitását.   

A „parancsnoki hídon―  

A bükkaljai szénbányák dolgozói ezévben újabb jelentős, nagy feladat, megoldása előtt 
állanak. Ennek megvalósítása a parancsnokokon múlik.  

S a parancsnokok: Záhorszki László, a haricai üzem vezetője, Hajnal Tibor, a berentei üzem 
vezetője, Csizik Ferenc, a sajószentpéteri akna főmérnöke, Bacsa Gyula, a sajólászlófalvai 
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külszíni szénfejtés vezetője, Mező Jenő, a bányamérnökség vezetője, Berényi István, a statisz-

tikai részleg vezetője – mind-mind olyan parancsnokok, akik már eddig is példamutató mun-

kát végeztek. Helytállnak a parancsnoki hídon és méltó vezetői a széncsaták hőseinek, a derék 
borsodi bányászoknak;  

• 

Jáni Gyula elvtárs főmérnök, búcsúzóul mondotta:  

– A terv csak akkor válik valósággá, ha azt meg is valósítják. A feltételeket mi műszaki vezetők 
biztosítottuk s reméljük, hogy a fizikai dolgozókkal összefogva, sikerre visszük. A szokásos 

„Jószerencsét‖ köszöntés helyett, a „Viszontlátással‖ búcsúztunk, mert rövidesen újra elláto-

gatunk ide, Sajószentpéterre, hogy hírt adhassunk a bükkaljai bányaüzemek dolgozóinak ter-

melési sikereiről.   

Dragos Gyula‖58
 

 

 

„ Eredményesen dolgozik a sajószentpéteri II-es kísérleti akna 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt az elmúlt években igen szép eredménnyel dicsekedhe-

tett. A tröszthöz tartozó bányaüzemek évről-évre egyre több szenet küldenek a felszínre. Az 
1945. évi 275 vagonos napi teljesítmény 1952-re, 993 vagonra, 1958 márciusára pedig 1180 
vagonra emelkedett. Az elkövetkezendő években azonban még további komoly feladatok vár-

nak a bányaüzemekre. A Borsodi Szénbányászati Tröszt jelenlegi' tervteljesítését 15 év alatt 
mintegy duplájára kell fokozni.  

A megnövekedett igényeknek, az egyre több szén kitermelésének azonban csak a korszerű 

bányászkodás létrehozásával lehet eleget tenni. Ennek alapja pedig nem más, mint a bányák 
gépesítése. A borsodi bányákban már nem egy bányagéppel próbálkoztak, de legtöbbje nem 
hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Ennék elsősorban az az oka, hogy a borsodi bányák 
szénmezői eléggé vékonyak, s így a vastag telepi szénmezőkben jól bevált bányagépeket itt 
nem tudják eredményesen üzemeltetni. A Borsodi Szénbányászati Tröszt szakemberei ezen úgy 
próbálnak változtatni, hogy a sajószentpéteri II-es aknát kísérleti aknának nyilvánították, s ott 
folytatják a bányagépekkel a vékonytelepi jövesztés és rakodás kísérleteit.  

A sajószentpéteri II-es akna január 1-én kezdte még a kísérletezést. Jelenleg két gép, egy Sah- 

tyor és egy Gornyák kombájn van üzemben. A gépek eddigi munkája eredményesnek mondha-

tó. A II-es akna februárban több mint 8000 tonna szenet termelt, ebből 2,5 ezer tonnát géppel 
jövesztettek. A gépek 24 órában egy ciklust teljesítenek. A szakembereit: szerint a kísérletek 
továbbfolytatásával mintegy 30–40 százalékkal lehet emelni a gépek teljesítését.  

A bányagépek eredményesebb munkája érdekében igyekeznek kialakítani a kísérleti üzemben 
egy új fejtési rendszert, amely, jobban alkalmazkodik a gépesítéshez. Az új fejtési rendszer 
lehetővé teszi, hogy a gép egyszerre hosszú fronthomlokot tudjon végigvágni. Az új fejtési 
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rendszer – amelyet előreláthatólag május közepe táján vezetnek be – az improduktív időt min-

tegy 50 százalékkal csökkenti.‖59
 

 

„ Három fejtőgép működik  

A sajószentpéteri II. akna kísérleti bánya. Az ott dolgozó elvtársak vagy két hónappal 

ezelőtt vállalták, hogy április 1-től az üzem termelésének 40 százalékát géppel jövesztik. En-

nek: érdekében három fejtőgép dolgozik, azonban a szénnek még csak 33 százalékát jövesztet-

ték géppel. Az üzem vezetősége most mindent megtesz, hogy növelje a géppel jövesztett) szén 
arányát.‖60

 

 

„ A sajószentpéteri Il-es aknán Gornyák-kombájnnal fejtik a szenet. Az ezelőtti 30–32 

vagon szénnel szemben most a kombájn segítségével 43–45 vagon szenet küldenek a felszín-

re.‖61
 

 

„ Röviden az új hároméves tervről  

Terveink valóraváltása gondos előkészítést kíván  

Latorczai János bányamérnök nyilatkozik 

Mindnyájam jogos büszkeséggel tekintünk hároméves tervünkre, gazdasági életünk 
újabb, nagyszerű programjára. Mennyi minden megváltozik e 36 hónap alatt. Növeljük terme-

lésünket és három év múltán életszínvonalunk 6 százalékos emelkedése mutatja sikereinket, 
eredményeinket.  

Felkerestük Latorczai János mérnököt, a Borsodi Szénbányászati Tröszt bányaművelési osztá-
lyának vezetőjét s megkértük, mondja el, hogyan készülnek a hároméves tervben előírt felada-

tok megvalósítására.  

– Pillanatnyilag csak nagyvonalakban beszélhetek a tröszt hároméves tervéről, tekintve, hogy 
a részletes kidolgozás még most van születőben – mondja. Annyit már most tudok, hogy trösz-

tünknek 1957 átlagához viszonyítva 1960 végéig 36,4 százalékkal kell növelnie termelését. Ez 
a tervemelés igen gondos műszaki előkészítést kíván.  

Elsősorban a meglévő kapacitás jobb kihasználására kell törekedni. Éppen ezért elhatároztuk, 
hogy a beruházási hitelek ésszerű felhasználásával a bányaüzemek rekonstrukciós munkálata-

it tartjuk szem előtt.  

Nagyobb jelentőségű rekonstruálás lesz Márta-bányán, Pálinkás II., Harica lejtősaknán, Sa-

jókazán, Edelény III., Rudolftelep IV., Sajószentpéter III. és Ormosbánya IV-es aknán. 

Ezekre vonatkozó terveink júliusban elkészülnek.  
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A meglévő üzemek termelési kapacitását emelik a berentei, szelesi, bánfalvai, szuhakállói 
kurityáni, alberttelepi és edelényi kisberuházások is. A rekonstrukciók és a kisberuházások 
után a jelenleg épülő aknák beruházását biztosítjuk, s arra törekszünk, hogy azokból is minél 
gyorsabban termelhessünk. Az épülő aknák üzembeállításával az egy aknára jutó termelés 
emelkedik, a szén önköltsége pedig csökken.  

A meglévő aknák termelőképességének növelését produktív létszám emelésével is elősegítjük. 
Ezért feltétlenül be kell fejezni és továbbfejleszteni a kommunális építkezéseket, hogy a 36,4 

százalékos felfejlődéshez szükséges létszám elhelyezhető legyen. Egyes aknák telepítésénél 
elsősorban a munkaerők helyes koncentrálására fordítunk nagy gondot, hogy az önköltségün-

ket csökkenthessük.  

A helyes munkaerőgazdálkodás érdekében az üzemek, műhelyek létszámnormatíváit felülvizs-

gáltuk, s ennek megfelelően megtettük a szükséges intézkedéseket.  

A gazdaságos termelést megfelelő műszaki intézkedése-

ikkel kell biztosítani. A vékonytelepek leművelésére (1.2 
méter alatti vastagságban) Edelényben egy új fejtési 
rendszerrel kísérletezünk/ eredményesen. Sajószentpé-
teren ugyancsak a vékonytelepi fejtés gépi jövesztésén 
kísérletezünk, amely már most szép eredményekkel biz-

tat. Kidolgoztuk az ormosbányai vastagtelepek lefejté-
sek technológiáját. Eszerint kétpados frontfejtési rend-

szert vezetünk be. Erre Ormos II-es és IV-es aknán folynak az előkészületek, s remélhetőleg a 
negyedik negyedévben a kísérleti termelés is megkezdődik.  

Jelenleg terveket készítünk, az elővájási sebesség növelésére, az F-4-es kombájnnal62
 és a 

feltörésfúrógéppel történő vágathajtásra. Fokozzuk a TH-gyűrűvel és Moll-ívekkel biztosított 
vágatok hosszát is.63

 Szükséges ez azért, hogy a termelőkapacitás bővítése mellett a szén el-

szállítására korszerű vágatok álljanak rendelkezésre.  

A korszerű biztosítást elsősorban a vastagtelepi művelé-
seknél fokozzuk, így Ormosbányán, Alberttelepen, Sajó-
kazán, Sajókazincon és a diósgyőri körzet bányáiban. 

  

Vágathajtógép és TH vágatbiztosítás 

Lyukóbányán64
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Ez jó módszer arra, hogy a termelő munkahelyek teljesítményét fokozzuk. A fejtéseknél már ez 
évben kikísérletezésre kerül a csuklós acél- süveggerendás biztosítás is. Ezeket elsősorban 

Rudolftelepen és Lyukóbányán vezetjük be.  

 

Acéltámokkal és acél-süveggerendákkal 
biztosított frontfejtés65

 

 

A hároméves tervben fontos szerepe lesz külfejtéseinknek. Bár Ormos-

bánya az idén kimerül, utódja a sajókazinci külfejtés az év végén már 
szenet ad. 1959. I. negyedében Szuhakállón, második felében pedig 
Kurityánban tervezünk külszíni termelést. Ezek a külfejtések segítenek 
abban, hogy a mélyművelésű bányák termelési volumenét bővítsük és 

1960 után, amikor a külfejtések kimerülnék, ezekből a mélyművelésékből tudjuk a termelést 
biztosítani.66

 

 

„ A sajószentpéteri II-es aknában Sahtyor- és Gornyák kombájnt, valamint egy feltö-
résfúrógépet üzemeltetnek. A felsorolt gépekből különösen a Sahtyor- és Gornyák kombájnnal 
értek el jó eredményt a II. negyedévben. Az üzemben a termelés 32 százalékát géppel jövesz-

tették.‖ 

– A sajószentpéteri 35 vagonos szénbunker építése befejezéshez közeledik. Csak a sze-

relési munkálatok vannak hátra, melyet akadályoz a berendezést szállító vállalat késedelmes 
munkája.‖67

 

 

„ A Borsodi Szénbányászati Tröszt 1959. évi terve  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt megyénk egyik legnagyobb és a népgazdaság fejlődé-
se szempontjából egyik legjelentősebb vállalata. Jelentőségét emeli az a tény is, hogy az or-

szág legnagyobb széntermelési egysége, hiszen az országos széntermelésnek közel 16 százalé-
kát képviseli. Jelentős továbbá azért, mivel a borsodi ipar közelében helyezkedik el a szénme-

dence, s így közvetlenül elégíti ki a Borsod megyei ipar, az erőművek szénigényét.  

Éppen ezért nem érdektelen foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy a 3 éves terv keretén belül a 
következő év, vagyis 1959. vonatkozásában mit tervez a Borsodi Szénbányászati Tröszt.  

Elöljáróban meg kell említeni, hogy a tröszt ez év első felében széntermelési tervét 103.8 szá-
zalékra teljesítette, s termelékenység vonatkozásában is túlteljesítést értek el. Így ezek az iga-

zán jó eredmények képezik az alapot a tervezéshez, ezekhez képest kívánnak fejlődést elérni, 
így mindjárt a széntermelés vonatkozásában kezdve a tervjavaslat vizsgálatát, megállapíthat-

juk, hogy jövőre, – figyelembe véve lehetőségeiket, valamint az ipar és a lakosság szénszük-

ségletét, – 6.8 százalékos termelésfejlődést irányoznak elő. Ezen termelésfejlődést elsősorban 
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úgy biztosítják, hogy a meglevő bányáknál jobb kapacitáskihasználásra törekednek. Ezt a 
törekvést támasztja alá az, hogy az egy bányára eső átlagos napi termelés 7.4 százalékos nö-
vekedését tervezik. Széntermelési vonatkozásban nehézséget jelent a trösztnek az ormosi kül-

fejtés idei kimerülése. Ezen úgy segítenek, hogy a jövő évben két új külfejtést – nevezetesen 

Sajókazincon és Szuhakállón – állítanak be a termelésbe. Ezen új külfejtések előkészületi 
munkálatai már most megkezdődtek.  

A termeléssel szorosan összefügg a szén értékesítésének kérdése.  

A tröszt, jövőre széntermelésének mintegy 81 százalékát az ipar felé, míg 19 százalékát a ház-

tartások felé kívánja értékesíteni.  

Az előirányzott fejlődéshez kapcsolódnak a műszaki fejlesztési kérdések is. Nincs alkalom ezek 
részletes ismertetésére, így csak vázlatosan sorolhatjuk fel azokat.  

Sajószentpéter II. aknán a Szovjetuniótól kapott 3 darab Gornyák-kombájnnal kívánják a fej-

tési munkát gépesíteni.  

A szelesi és Ella-bányán 3 darab magyar F 4-es gép fog üzemelni.  

A tröszt, különböző bányáinál – a mindenkori szükségletnek megfelelően – 8 darab feltörés 
fúrógép fogja megkönnyíteni a vágathajtási munkát.  

Az elmondottakon túlmenően gondot fordít a tröszt a rakodási munka termelékenyebbé és 
könnyebbé tételére s ennek érdekében jövőre 35 darab Kóta-féle és 8 darab Hidasi-féle rako-

dógép munkába állítását tervezi.  

Jelentős fejlődést irányoz elő a tröszt a vágatok korszerű biztosítására is. Ugyanis, míg ebben 
az évben erre előreláthatólag 17 millió forintot költenek, addig ezen munkára a jövő évben 28 
millió forintot fordítanak. Ez a munka, – habár pillanatnyilag költségesebb – végeredményben 
import bányafa megtakarítást eredményez. Ezen túlmenően biztonságosabbá is teszi a bá-
nyaművelést, a bányamunkát.  

Ugyancsak a műszaki fejlesztési tervek között szerepel s szintén importfa megtakarítást, vala-

mint korszerűbb fejtési tevékenységet eredményez annak megvalósítása, hogy már az idén 
megkezdett kísérletek alapján 200 folyóméter frontfejtés homlokhosszon acéltám- biztosítást 
fognak alkalmazni.  

Ezt a munkát egyelőre három teleptípusban — vékony, középvastag és vastag — széntelepek-

ben kísérletezik ki s a pozitív kísérleti eredmények függvényében szélesíteni fogják alkalmazá-
si körét.  

Ugyancsak már ebben az évben folynak Szuhakálló II. aknán és Alberttelepen a famegtakarí-
tást jelentő főtecsavarozás üzemi kísérletei, melyek pozitív eredményei szintén korszerűbb 
biztosítási munkák vitelére adnak majd lehetőséget.  

Külön tervfejezetben foglalkoznak a munkaügyi vonatkozású kérdésekkel. így többek között a 
mélyművelésű bányáknál – annak ellenére, hogy a széntermelés aránya a kisebb termelékeny-

séget biztosító vékonyabb széntelepek felé tolódik el – 2 százalékos termelékenységemelkedést 
terveznek. Ennek biztosítása a már felsorolt és egyéb műszaki intézkedések végrehajtása révén 
válik lehetővé.  
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Nehezebb probléma a magasabb termelési mennyiség eléréséhez, a termelékenység emelkedé-
sével le nem fedezett hiányzó munkáslétszám biztosítása. Ennek biztosítása, valamint annak 
elérése, hogy az új dolgozók már bizonyos bányabeli gyakorlatra, a bányamunka munkafogá-
saira szert téve dolgozzanak a tervévben, igen komoly feladatot jelent a tröszt munkaügyi és 
az üzemek különböző szervei számára.  

Az önköltségi tervek kidolgozása most folyik. Erről csupán annyit lehet még megjegyezni: 
alapos megfontoltsággal úgy kívánja azt a tröszt megtervezni, hogy a legteljesebb összhang-

ban legyen egyéb terveivel, illetve az alkalmazott gazdaságpolitikává 1.  

Habár egy év tervéről van szó, mégis a tervet készítők előtt állandóan ott lebeg a távolabbi 

jövőnek a kérdése is.  

Az 1959. évi tervet úgy dolgozzák ki, hogy az átmenetet jelentsen a további évek fejlődéséhez s 
a tröszt termelési vonala a későbbi években is állandóan felfelé mutasson.  

Ehhez kapcsolódik a beruházási tervek kérdése is. Nincs lehetőség a beruházások teljes felso-

rolására. Szükséges azonban a fontosabb tételek megemlítése.  

A jövő érdekében a beruházások között szerepel a pereces környéki Erenyő-bánya beruházá-
sainak további folytatása, hogy ez a bánya is mihamarább beléphessen a termelésbe. Ugyan-

ilyen értelemben, folynak a beruházási munkálatok a nagybarcai, feketevölgyi, Szuhakálló II. 
bányáknál. Ugyanakkor a meglévő s már régebben üzemelő bányáknál a tervezett rekonstruk-

ciós munkák lehetővé fogják tenni a kapacitás bővítését vagy tartását, illetve a biztonságo-

sabb és korszerűbb bányamunkát.  

Ha nem is készül el teljesen, de nagy lépést tesz a megvalósulás felé a lyukó – kondó – beren-

tei kötélpálya megépítése, mely szűk szállítási keresztmetszeteket fog kiküszöbölni s üzemelése 
esetén kedvező hatással lesz a szén önköltségének alakulására.  

Gondot fordítottak a beruházási tervben a szükséges gépek, gépi berendezések biztosítására 
is. Ez a tétel a tervjavaslatban mintegy 44 millió forinttal szerepel.  

A beruházási terv tartalmazza mindazon terveket is, melyek a bányász dolgozók kulturáltabb 
életét biztosítják.  

Így többek között szerepel a tervekben kilenc üzemi fürdő megépítése, melyeknek hiánya, illet-

ve a meglévőknek nem megfelelő volta jogos sérelme a bányászoknak. Ezen túlmenően tar-

talmazza a terv az ivóvíz megoldási kérdéseket, különböző kulturális- és sportvonatkozású 
építési munkálatokat.  

Az elmondottad során csak vázlatosan volt lehetőség ismertetni a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt, jövő évi tervjavaslatát. A terv magabiztos, a fejlődést szolgáló. Megvalósítása a bor-

sodi bányászok hírnevéhez méltó becsületes munkát kíván meg. Úgy gondoljuk, ehhez a bor-

sodi bányászokban meg is van az akarat, az elszántság s a terv megvalósítása során úgy fog-

nak dolgozni, hogy valóra váltsák jövő évre is bányásznapi jelszavukat: „Termelékenyebb 
munkával több. jobb minőségű és olcsóbb szenet a hazának!‖‖68
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„ Sajószentpéter  

A sajószentpéteri bányászok a fellobogózott „proletárkertben‖ ünnepelték alkotmá-
nyunk kilencedik évfordulóját. Az ünnepi megemlékezés után késő estig tartó táncmulatság 
következett. Délután jelentős számú munkás utazott le Mezőkövesdre, s vett részt az ott meg-

rendezett munkás-paraszt találkozón.‖69
 

 

„  Új módszer  

„KEMÉNY A CSÁKÁNY NYELE, hólyagot tör a tenyerünkre, és mi mégis azt szeret-

jük‖, – hangoztatták Sajószentpéteren sokan, amikor megkezdődött a II. akna gépesítése. Az 
embert bámulatba ejtette az az idegenkedés – néha rosszindulat –, amellyel bányászaink egy 
része fogadta a föld gyomrába igyekvő gépeket. Az évek múltak, s 1958-at írunk, annak is jól 
a derekára értünk. Nos, mit szólnak most a II-es akna dolgozói, mert itt ugyancsak gyökeret 
vertek bányaiparunk legkorszerűbb gépei.  

Bizony, bizony megváltozott a vélemény, – no meg a termelés is. Összebeszéltek: mind a kettő 
jobb lett.  

Urbán József mérnök elvtárstól megtudjuk, a sajószentpéteri II-es akna a Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt gépesített kísérleti üzemrésze lett. Van itt egy 106 m széles frontfejtés, ahol 
Gornyák–kombájnos művelés folyik. Nem „ijesztgetésképpen‖ mondjuk, de szükséges megem-

líteni, hogy 1958. július havában ezzel a Gornyák–kombájnnal – amit olyan idegenkedve fo-

gadtak – 1921 folyóméter fronthosszt hajtottak ki, a tervezett 15 ciklus helyett pedig 18-at 

végeztek el. (!!) Ez a gépesített front a II-es akna termelésének 50 százalékát adta.  

UGYANCSAK itt van két „rövidebb‖, 50 m-es homlokú frontfejtés, ami szintén gépesítve lett s 

így elérték, hogy a II-es akna összes széntermelésének 84 százalékát fejtik gépesített úton. A 
nagy fronton a csákányos teljesítmény általában 3.93 tonna/műszák, az összes gépi művelésű 
frontok teljesítménye pedig 3.46 tonna/műszak. E művelés a borsodi III-as telepen történik 70 
cm vastagságú szénmezőben – nyugodtan kijelenthetjük, hogy ilyen körülmények között 
kéziműveléssel hasonló teljesítményt nem lehet elérni.  

A széleshomlokú frontfejtés június és július hónapokban indult meg. Ezt megelőzően a terme-

lés régi módszerrel haladt, – 50 méteres homlokkal, s a teljesítmény 2.8 tonna/műszak volt. 
(Ezekhez nem kell külön magyarázat.) így azután az ellenségek is meggyőződtek helytelen 
nézetük káros voltáról.  

AZ ÜZEMVEZETŐSÉG az adott körülmények között jól látja el feladatát, de az élenjáró dol-

gozók is „gépbarátok‖. Külön ki kell emelni a három Szloboda testvért, akik három brigád-

nak a vezetői. Jó munkájuk és a technika fejlettségének segítségével – az említett teljesítmény 
mellett júliusban 164 forintot kerestek műszakonként.  

Érdekes és még mindég van „vaskalapos‖ – pedig ez is fémes tartozék, s csak azért sem kell 
neki a gép – megérdemli.‖70
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„ Hét új bányát nyitunk, nyolcat korszerűsítenek a borsodi trösztnek juttatott 360 mil-
lióból 

Három új bányaüzemben már termelnek – Megépül a lyukói kötélpálya – Többszáz-

személyes fürdőt, legényszállásokat építenek 

A kormány szóvivője legutóbb közölte, hogy a Borsodi Szénbányászati Tröszt, amely 
hazánkban a legtöbb szenet termeli, a hároméves népgazdasági tervben 360 millió forintot 

fordíthat ipari beruházásokra. A tröszt jelentőségét aláhúzza, hogy az általa kezelt szénme-

dence látja el szénnel a kazincbarcikai és tiszapalkonyai erőművet, a MÁV-ot és több ipari 
fogyasztót. 

– A tröszt az előirányzott beruházási összeget a már megkezdett új bányaüzemek építésére, a 
rekonstrukciók és bővítések kivitelezésére, szociális, kulturális, munkavédelmi, egészségügyi 
beruházásokra és nagymértékű gépesítésre fordítja – tájékoztatta munkatársunkat Haracska 
Imre nehézipari miniszterhelyettes. A borsodi szénmedencében jelenleg hét új üzemet építe-

nek. Ezek közül Lyukóbányán, Tervtárón és a Feketevölgy II. üzemében már termelnek, míg 
Feketevölgy I.. Szuhakálló II., Nagybarca és Ella akna üzemeket most tárják fel, külszíni és 
föld alatti létesítményeket is építenek. További bányák korszerűsítését tervezzük. Az erővi-

szonyok és az anyagi lehetőségek központosítása ugyanis azt kívánja, hogy növeljük a megle-

vő bányák élettartamát. 

– A medence területén Edelény I.. Ormos II., Ormos III., Ormos V.–VI. üzemeinek bővítése és 
rekonstrukciója már folyamatban van. A hároméves terv során további nyolc üzem rekonst-

rukciójának megkezdését határozta el a tröszt. Ennek keretében Márta lejtősakna. 
Haricabánya, Sajószentpéter III. akna. Sajókaza lejtősakna. Szuhakálló I. akna. Ormos IV. 

akna. Rudolf IV. akna és Edelény III. akna rekonstrukciójára és bővítésére kerül sor. aminek 
eredményeként ezeknek az üzemeknek napi termelése körülbelül 110 vagonnal nő. 

– A beruházás segítségével nagymértékben javítják a külszíni szállítást is. Megépül a lyukói 
kötélpálya, amely a perecesi bányák egy részének termelését szállítja a barcikai osztályozóba, 

amelynek jobb kihasználásával tehermentesül a Diósgyőri Vasgyár túlterhelt vasútvonala. A 

beruházás segítségével a Borsodi Tröszt bányái körülbelül napi 3600 tonna, termelési kapaci-

tást érhetnek el, biztosítva azoknak a többlettermelési feladatoknak a megoldását, amelyek 

teljesítését a hároméves: terv előírja.  

– Az említett nagyobb beruházásokon kívül Lyukóbányán, Pálinkástárón és Berenten több 
száz személyes fürdőket építenek, korszerű szellőző-berendezéseket, legény-szállókat, készen-

léti lakásokat létesítenek és a bányászok nehéz fizikai munkáját megkönnyítő gépészeti beren-

dezéseket szereznek be – mondotta végül a miniszterhelyettes.  

(szentiványi)‖71
 

 

„ Bányásznapi készülődés  

Felhasználják az elfekvő anyagokat 
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A Borsodi Szénbányászati Tröszt, különböző üzemeiben negyedmillió forint értékű vas-

fém hevert a raktárakban felhasználatlanul. A fejtések biztosítására való vastámokat szerkeze-

ti hiba miatt nem tudták alkalmazni.  

A tröszt gépalkalmazási csoportjának javaslatára ezeket a tárnokát házilag átalakítják. Bizo-

nyos módosítással a széntelep vastagságának megfelelően állítható vastámok teljes biztonsá-
got nyújtanak.  

Az első negyven vastámot már átalakították és beépítését is megkezdték az ella-bányai front-

fejtésen… 

30 millió forint beruházás 

 A Borsodi Szénbányászati Trösztnél a régi lakótelepek korszerűsítésére és az új lakóte-

lepek közművesítésére az idén több mint 30 millió forintot fordítanak. Ebből az összegből 9 
millió forint jut a Kazincbarcikán épült új bányászvárosrész csatorna, járda és egyéb kommu-

nális kiadásaira. A sajószentpéteri 300 bányászlakásból álló új lakótelep szükségleteit 8 mil-
lió forintos beruházásból fedezik. Emellett még öt bányásztelepen fordítanak jelentős ősz sze-

get a bányászok életét kényelmesebbé tevő beruházásokra.  

A kommunális beruházások közül a bányásznapra több elkészül. Az edelényi új bányász-

lakótelepen befejezik a több kilométeres hosszú járdát, valamint a szennyvíz- és az ivóvízháló-
zat építését. Sajószentpéteren átadják a szennyvíztisztító telepet, valamint, a közvilágítást. 
Kazincbarcikán pedig szeptember 7-re elkészül a kertes bányászlakások teljes közművesíté-
se…‖72

 

 

„ A bányásznapi versenyben teljesen gépesítették a munkahelyi szén-

termelést a sajószentpéteri II-es aknán  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt sajószentpéteri II-es akná-
jában próbálják ki azokat a jövesztőgépeket és fejtési módokat, mely-

lyel a többi üzem vékonytelepi frontfejtésében is gépesíteni akarják a 
termelést. A sajószentpéteri II-es aknából kikerülő szén csaknem 90 

százalékát már géppel termelik. Egyedül az elővájásban dolgoznak 

még kézi erővel. A kétszárnyú, két Gornyak kombájnnal művelt 
frontfejtés mellett a bányásznapi versenyben egy hosszúszámyú, 120 

méteres front homlokot alakítottak ki. Ezen egy kombájnnal termelik a szenet. A kísérlet célja 
az volt, hogy kipróbálják, hogyan lehetne a gépek átvontatatása miatti időkiesést csökkenteni, 
valamint olcsóbb szenet termelni.  

Az új kísérlet bevált, s a bányásznapi versenyben bebizonyosodott, hogy a hosszúszárnyú 
frontfejtés a kétszárnyúaknál gazdaságosabb. Az egy Gornyák kombájnnal művelt fronton 
mintegy 18 százalékkal csökkentették a termelési költséget. Az ugyancsak gépesített kétszár-

nyú fronttal szemben fél tonnával magasabb teljesítményt értek el. A tapasztalatok alapján a 
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Borsodi Szénbányászati Trösztnél még három üzemben kezdik meg a vékonytelepek gépi mű-
velésre való előkészítését.‖73

 

 

„Igen nagyarányú az a gépesítés, amelyet Sajószentpéteren tapasztaltunk―  

Román bányászszakszervezeti küldöttek Miskolcon  

Kedves vendégek érkeztek tegnapelőtt megyénkbe a Román Népköztársaságból. A Ma-

gyar Bányászszakszervezet Központi Vezetősége meghívására többhetes tanulmányútra jött 
hazánkba Giorgiu Karamella, a Román Bányászszakszervezet elnökhelyettese és Nicole 

Roman, a nagybányai trösztbizottság szakszervezetének elnöke. A román elvtársak Vigh Ár-

páddal, a bányászszakszervezet országos elnökségének tagjával ellátogattak Borsodba is.  

A vendégeket a Borsodi Szénbányászati Tröszt vezetői, Monos János igazgató, Nyilas Sándor 

főkönyvelő és Ádám István, a tröszt szakszervezeti bizottságának elnökhelyettese fogadta. A 
tröszt gondoskodott arról, hogy a küldöttek megtekinthessék Miskolc város nevezetességeit, és 
a borsodi bányaüzemeket. A küldöttség első útja a sajószentpéteri II. aknába vezetett, amely 
megyénk büszkesége.  

Giorgiu Karamella elvtárs, a gépesített sajószentpéteri bányaüzemről a következőket mondot-

ta:  

– Örömmel tapasztaltam, hogy a testvéri magyar népi demokráciában a szénbányászát milyen 
komoly fejlődésnek indult. Igen figyelemreméltó az a nagyarányú gépesítés, amelyet Sajó-
szentpéteren tapasztaltunk. Az F–4-es, valamint az F–5-ös fejtőrakodógépek kihasználása 
dicséretes, s úgy gondolom, hogy ez számunkra is igen tanulságos.  

Nicole Roman elvtárs nagy elismeréssel szólott az új létesítményekről, a bányászlakóházakról 
és a szociális intézményekről. Dicsérte a magyar vezetőket a bányászokról való gondoskodá-
sért, majd többek között a következőket mondotta:  

– Mi nagybányaiak nem vagyunk széntermelők, mert nekünk elsősorban arany- és ezüstbányá-
ink vannak, de mégis úgy éreztem, hogy otthon vagyok, mert a hangulat kedélyes volt, a mun-

kásoknál tapasztalhattam a magasfokú munkaszeretetet és öntudatot, amely termelőmunkája 
és hazája iránt megnyilvánul.  

A testvéri népi demokrácia, a román bányászok küldötteit nemcsak Sajószentpéteren, hanem 
az ország más területén, Mádon, Komlón, Veszprémben és Hévizén is nagy szeretettel fogad-

ták. Kedves ajándékok és meleg szavak kíséretében köszöntek el a magyar bányászoktól.  

(D. GY.)‖74
 

 

„ A bányagépeké a jövő!  

 Látogatás a sajószentpéteri II. kísérleti aknában 
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 Munkaruha, gumicsizma, karbidlámpa. s máris „bányászok‖ vagyunk. A 

sajószentpéteri II. kísérleti akna vágatait járjuk. Míg a munkahelyekre érünk, vezetőinktől – 

akik egyben a bánya vezetői – sok érdekes dolgot megtudunk.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt az elmúlt években szép eredményeket ért el. A tröszthöz tar-

tozó bányaüzemek évről-évre több szenet küldenek a felszínre. Az 1945. évi 275 vagon napi 
teljesítmény 1952-re, 993 vagonra, 1958 márciusára pedig 1180 vagonra emelkedett. Az el-

következendő években azonban még további komoly feladatok várnak a bányaüzemekre. A 
Borsodi Szénbányászati Tröszt jelenlegi teljesíté-
sét 15 év alatt mintegy duplájára kell fokozni. 

 

Szenes szállítószalag, 120 m,  

Sajószentpéter II. akna  
  

A megnövekedett igényeknek, az egyre több szén 
kitermelésének azonban csak a korszerű bányászat 
létrehozásával lehet eleget tenni. Ennek alapja nem más, mint a bányák gépesítése. A borsodi 
bányákban már nem egy bányagéppel próbálkoztak, de legtöbbje nem hozta meg a hozzáfű-
zött reményeket. Ennek elsősorban az az oka, hogy a borsodi bányák szénmezői eléggé véko-

nyak, s így a vastagtelepű szénmezőkben jól bevált bányagépeket itt nem tudják eredményesen 
üzemeltetni. A Borsodi Szénbányászati Tröszt szakemberei ezen úgy próbálnak változtatná. 
hogy a sajószentpéteri II. aknát kísérleti aknának nyilvánították, s ott folytatták a bányagé-
pekkel a vékonytelepi jövesztés és rakodás kísérleteit.  

 

Bányatelefon a fejtésnél, 
Sajószentpéter II. akna. 

A képen Héri Mihály gépkezelő 

 

A sajószentpéteri II: akna január 1-én kezdte meg a kísérletezésit. 
Gornyák- és Sahtyor-kombájnokat helyeztek üzembe. A kísérletek 
sikerrel jártak: a sajószentpéteri II. aknából kikerülő szén 90 száza-

lékát már géppel termelik. Egyedül az elővájásban dolgoznak még 
kézierővel. A gépek üzembehelyezésével új fejtési rendszer kidolgo-

zására is törekednek. A kétszámyú, két Gomyák-kombájnnal művelt 
frontfejtés mellett a bányásznapi versenyben egy hosszúszárnyú. 120 méteres fronthomlokot 
alakítottak ki. Ezen egy kombájnnal termelik a szenet. A kísérlet célja az volt, hogy kipróbál-

ják, hogyan lehetne a gépek átvontatása miatti időkiesést csökkenteni, valamint olcsóbb sze-

net termelni. Az új kísértet bevált és bebizonyosodott, hogy a hosszúszárnyú frontfejtés a két-

szárnyúaknál gazdaságosabb. Az egy Gornyák-kombájnnal művelt fronton mintegy 18 száza-

lékkal csökkentették a termelési költségeket. Az ugyancsak gépesített kékszárnyú fronttal 
szemben, fél tonnával magasabb teljesítményt értek el. 
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TH íves vágatbiztosítás, 
Sajószentpéter II. akna  
 

Közben a munkahelyre értünk, a XXVIII-as siklói 
frontfejtéshez, ahol a szovjet Gornyák-kombájn 

réseli a szenet. A brigád tagjai elmondották: nyolc 
óra alatt 40–45 métert halad előre a gép. ami 140 
csille szénmennyiségnek felél meg. Rövid számolás. 
Ha e szénmennyiséget kézierővel termelték volna 

ki, 25 ember nehéz, fáradságos munkájába került volna, ők pedig csak 14-en dolgoznak a 

brigádban – aránylag könnyűszerrel. A brigádtagok viccelődnek egymással. „Kemény a csá-
kány nyele, hólyagot tör a bányász tenyerére, de nem a miénkre.‖ Igen, a Szloboda-brigád 
tagjai nem ismerik már a csákánynyelet.75

 Ők már géppel dolgoznak. Még Csőgér Gyulának, 
a csapat kedvencének is az a véleménye – pedig neki az ellentmondást is „megengedték‖ –, 

hogy jobb a szovjet kombájn mellett dolgozni. – No, és a kereset? – vetjük közbe. Szloboda 
elvtárs válaszol: 

–Arra nincs panasz. Átlagosan 150–160 forintot késésünk műszakonkint. 

Búcsút intünk a Szloboda-brigádnak, a „gépbarátoknak‖ – mert így nevezik őket. az aknában 

– s újabb vágatokban dolgozókkal ismerkedünk. A gépekről, a bányászok hű cimboráiról ér-

deklődünk. A felelet mindenhol egy: „Szívesen dolgozunk a sajószentpéteri, II. aknában, mert 
itt könnyebb a munka, több a gép. Bár kapnánk még néhány kombájnt, hogy mindnyájan azzal 
dolgozhatnánk!‖  

Kifelé jövet megkérdeztük a bánya vezetőitől: Minden ember ennyire szereti a gépeket? – Leg-

többje – válaszolták. – Persze, még itt is akadnak „vaskalaposok‖, akik „csak azért sem‖ 

dolgoznak szívesen géppel! – No, de ők látják kárát!  

Fodor László és Martinecz György képes riportja‖76
 

 

„ Rövidesen munkába áll az első magyar széngyalu77
 a sajószentpéteri bányában  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt sajószentpéteri II. aknájában kísérletezik ki a vé-
konytelepű szénfejtés gépesítésének módját. Jelenleg különböző körülmények között három 
Gomyák-kombájnnal és többféle kaparószalaggal dolgoznak. A gépesített frontfejtések mellett 
most újabb kísérleti frontot készítenek elő. Ezen az 50 méteres munkahelyen próbálják majd ki 
az első magyar gyártmányú széngyalut, amelyet a diósgyőri gépgyárban készítették.  

                                                 
75

 Természetesen ez így nem igaz! Arra mindig szükség volt, még a legkorszerűbben felszerelt bányákban is volt 
jócskán kézi-munka, amelyhez az alapvető bányászszerszámok igenis kellettek. 
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 Természetesen ez is tévedés! Ez már a második hazai tervezésű gyaluberendezés! A gépkísérleti fejezetekben 
részleteiben is taglaljuk. Mindezek mellett külföldi gyalukkal is folytak kísérletek. 



Sajószentpéter szénbányászata 35. Sajószentpéter bányái 1957-1960 

56 

A széngyalut már beszállították a bányába és az összeszerelést a front elkészítéséig elvégzik. 
Előreláthatóan a hónap vége felé kezdik meg az első magyar széngyaluval a jövesztési kísér-

leteket.‖78
 

 

„ Üdvözöljük a Borsodi Bányász Sportkört!  

Új névvel a további sikerek felé! 

35 évvel ezelőtt nagy „kegyben‖ részesítették a bányatulajdonos urak a 
sajószentpéteri bányatelepülés dolgozóit. Engedélyt adtak arra, hogy Sajószentpéteri Bányász 
Torna Kör néven sportegyesületet hozzanak létre. Az elmúlt rendszerben nem volt fontos a 
kizsákmányolt bányász egészsége, nem volt fontos az ifjúság egyik nevelési eszköze: a sport, 
így abban az időben nem volt jelentős a bányászok sportélete Sajószentpéteren. Egészségte-

len, feketesalakos pályán a fáradtságos munka elvégzése után igen kevés idejük jutott a spor-

tolásra.79
  

1945-ben gyökeresen megváltozott a helyzet. Államunk fejlődésével, megerősödésével együtt 
rohamos fejlődésnek indult a bányászok sportja Sajószentpéteren. Nagyszerű labdarúgóik 
mellett atlétikában, kézilabdában, női tornában, kosárlabdában lettek ismertek a 
sajószentpéteri sportolók. Újabb szakosztályok – sakk, kerékpár, turista – létrehozásával je-

lenleg nyolc szakosztályban folyik sportélet.  

A labdarúgók a legismertebbek, hiszen ők 1950-ben az NB II-ben bajnokságot is nyertek, de 
az osztályozókon nem sikerült kiverekedniök az NB I-be jutást. 1954 után egy-két éves vissza-

esés volt tapasztalható, de, 1957-től újra az NB II-ben és annak is élcsoportjában küzdenek a 
sajószentpéteri bányászfiúk. A labdarúgás mellett talán a kézilabda a „legöregebb‖ sportág 
náluk.  

1948-ban indult nagy fejlődésnek a női tornászok szakosztálya. Bár nem rendelkeznék megfe-

lelő tornateremmel, mégis bányászbajnokságot nyertek és három első osztályú minősített női 
tornász mellett számtalan fiatal tehetség „bontogatja szárnyait‖ ebben a szakosztályban.  

Jó kosárlabdázók, tehetséges atléták, mind bizonyítékai annak az igazságnak, hogy lehetősé-
get kell adnunk a bányászoknak a sportolásra és sohasem fogunk csalódni bennük.  

Az elért sikerek, a jó eredmények lettek az alapjai annak, hogy a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt vezetői elérkezettnek látták az időt arra, hogy az ország legnagyobb szénbányászati 

trösztjének területén és létrehozzanak egy minőségi sportkört, mely – a többi borsodi bányász 
sportkört nem sértve – képes a 19 ezer borsodi bányászt a minőségi sportban megfelelően 
képviselni. Két hónappal ezelőtt volt erről először szó és a tröszt szakszervezeti bizottsága 
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 Ez így természetesen nem igaz, de abban az időben jól hangzott, sőt elvárták az ilyen jellegű megnyilvánulá-
sokat. Akit ez érdekel, nyugodtan fellapozhatja – akár az interneten is – a régi sportlapokat, megyei újságokat. 
Sok szép dolgot fog találni a sajószentpéteri bányászsportról is… Minden kor a maga elvárásai alapján támogatta 
a sportot is. A régiek is, a későbbiek is. Gondoljunk a sportegyesületekre, a cserkészekre, a leventékre…, később 
a sportegyesületekre, a Magyar Honvédelmi Sportszövetségre, majd a Magyar Honvédelmi Szövetségre is! 

Természetesen a fejlődés a háború előttiekhez képest óriási! A Borsodi Bányász az ország egyik legjobban mű-
ködő, szervezett és anyagilag is támogatott sportegyesülete. A kézilabdázók, a labdarúgók, az ökölvívók, a sakk, 
a teke, az atlétika, a torna, majd a művészi torna nagyon sok és szép sikereket hozott! 
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javaslatára az országos elnökség jóváhagyásával létrejött a „Borsodi Bányász Sportkör", 

Sajószentpéter székhellyel.  

Felkerestük a sajószentpéteri bányász sportvezetőket ebből az alkalomból. Perényi István, a 
szakszervezet kultúr- és sportfelelőse nagyon örül a minőségi sportkör létrehozásának.  

– Sajószentpéteren – mondta – minden feltétel meg van ahhoz, hogy jól működő minőségi 
sportköre legyen a bányász sportolóknak. Kifogástalan állapotban levő pálya, öltözők, fürdők 
állnak a sportolni vágyó fiatalok rendelkezésére. A többi bányász sportkört egyáltalán nem 
érinti a minőségi sportkör megalakítása, ők továbbra is ugyanolyan támogatást kapnak tő-
lünk, mint eddig. Biztos vagyok benne, hogy sportkörünk még a jelenleginél is több szakosz-

tályt fog a közeljövőben működtetni és szakosztályaink jelentős sikereket érnek el a különböző 
versenyeken.  

A legeredményesebb szakosztály – a labdarúgó – szakosztály vezetőjével, Csizi Ferenc mér-

nök elvtárssal és Mező Jenő edzővel is beszélgettünk.  

– Nemcsak a sajószentpéteri bányászsportolóknak – mondta Mező elvtárs –, hanem valameny-

nyi borsodi bányász sportolónak nagy jelentőségű a Borsodi Bányász Sportkör létrehozása. 
Ezzel lehetővé vált a tehetséges sportolók minőségi szinten történő foglalkoztatása. Ez pedig a 
gyakorlatban annyit jelent, hogy bányásztehetségeknek nem kell elhagyniok Borsodot, mert 

Sajószentpéteren biztosítva van részükre a zavartalan sportolás és fejlődés. Célunk minden 
sportkörrel, elsősorban a borsodi sportkörökkel a legjobb barátságban élni. Azt szeretném, ha 
a bányász sportolók méltóak lennének arra, hogy mindenütt megbecsüljék, tiszteljék őket;  

A sportpályán lassan végefelé közelednek az edzések. A labdarúgók közül néhányan 
még „túlóráznak‖, csak úgy süvítenek a lövések Veres kapujára. A futópályán az atlétikai 
szakosztály reménységei szorgoskodnak. A kézilabdázók kétkapura játszanak, sőt a pálya 
egyik sarkában a tornász lányok végzik a szabadban edzéseiket. Színpompás látvány a sporto-

lók különböző csoportjának tarka felszerelése, futása, kapura lövése és a tornászlányok pazar 
gyakorlatai. A pálya szélén állunk és arra gondolunk, hogy milyen sokat fejlődött ez a sport-

egyesület az elmúlt 13 esztendő alatt.  

Amikor a labdarúgók a kiskapun az öltöző felé sietnek, az egyik átizzadt mezű játékos odaszól 
a másiknak: – Pista, te is jössz a gyűlésre? – Hát hogyne mennék, – volt a magától érthetődé 
válasz. Érdeklődésemre megtudtam, hogy a bányászsportolók részt vesznek a tanácstagi jelölő 
gyűlésen. Ha a pályán ellenfél ellen küzdenek, vagy a kényelmes fürdőben tisztálkodnak, vagy 
a klub- helyiségben szórakoznak, szinte önkéntelenül is arra a segítségre, támogatásra gon-

dolnak, amit az elmúlt időkben kaptak. Tudják, hogy sokat köszönhetnek a sajószentpéteri 
sportolók pártunk es kormányunk támogatásának.  

Biztosak abban is, hogy a jövőben még több segítségben lesz részük.  

Új nevet vett fel a bányász sport, kör. Mától kezdve „Borsodi Bányász‖ néven szerepelnek a 

különböző sportágakban. A sajószentpéteri bányász sportolóknak meg kell fogadniuk, hogy az 
eddiginél is nagyobb lelkesedéssel, a munka becsületes ellátásával, a sportküzdelmekben szo-

cialista sportemberhez méltóan küzdenek, hogy megyénk minden sportolója büszke legyen a 
Borsodi Bányász sportkörre.  
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További munkájukhoz, sikereidhez kívánunk:  

Jó szerencsét!  

Leskó Pál‖80
 

 

„ Korszerű nagyüzemi bányászkodás az egykori borsodi „bicsakbányák‖81
 helyén 

NEM OLYAN HOSSZÚ IDŐ az a tízegynéhány év, mely a bányák államosítása óta el-

telt, hogy az idősebb bányászok megfeledkeztek volna róla, hogyan is dolgoztak egykor az 

akkori „bicsakbányákban‖. Mert így nevezték azokat az üzemeket, melyek a Pitypalaty völgy-

ben, a Szuha mentén és másfélé kialakultak, ahol egyszer szenet találtak. Egy vállalkozó kel-

lett csak hozzá, aki lemélyített egy aknát, aztán néhány bányász – s már kezdődhetett is a ter-

melés. Bányász mindig akadt, mert nagy volt a munkanélküliség, pénzes vállalkozó is, ha üzle-

tet szimatolt. Így aztán nem csoda, ha egy időben háromszáznál több bányának mondott lyuk-

ban dolgoztak az emberek. De még hogy! Barossaknán néhány éve még élt olyan nyugdíjas 

bányász, aki emlékezett arra, hogy fiatal korában, úgy hatvan-hetven évvel ezelőtt, még bödö-
nökben húzták a felszínre a szenet. Lent a bányában pedig lefektetett száldeszkákon talicskán 
tolták.  

Ilyen volt a borsodi bányászkodás. Talán a kincstári üzemek voltak csak kivételek.82
 Ott már 

valamivel jobban szervezett volt a termelés, s imitt-amott már gépeket is használtak, melyek 

valamennyire megkönnyítették a bányászok munkáját. Ezt a bányászkodást azonban még min-

dig nem lehet összehasonlítani azzal, ami azóta kialakult a borsodi szénmedencében. Azok, 
akik az első évtizedet töltik csak a borsodi bányákban, észre sem vették, hogy szemük előtt 
korszerű, gépesített nagyüzemi bányászkodás alakult ki az egykori bicsakbányákból.  

A BORSODI SZÉNBÁNYÁKBAN megváltozott az élet. Más lett a termelés, más a bá-
nyászok munkája. Hajdan a szűk vágatokban, karbidlámpák fényénél kellett megrakni a csil-
lét, s 6–8 mázsa szenet kitolni a töltőállomásra, ahonnan aztán a végtelenköteles szállítógép 
húzta a felszínre. Emberfeletti, nehéz munka volt ez, nem egy bányász megrokkant. Ma már ez 
a bányamunka gyakorlatilag megszűnt. Ahol csak lehet – vékonytelepekben is – gumi szállító- 

és kaparószalagok hordják a szenet a csillékbe, A bányásznak legfeljebb egy-két lapát lerob-

bantott szenet kell a szalagra dobnia, hogy aztán a gép vigye azt. Mennyivel más ez, mint órá-
kat görnyedni! Ma már 143 gumi és csaknem 200 különböző típusú kaparószalag szolgálja a 
jobb, gyorsabb szállítást. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy ma már alig egy-két munkahely 
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 A kezdetleges technológiákkal művelt, nem fejlődő, tőkeszegény bányák lenéző, ledegradáló elnevezése volt. 
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 Ha valaki végigolvasta a kezdetekről szóló fejezeteket, a MÁK Rt tevékenyégét az itteni, a királdi és a tatabá-
nyai szénbányászkodásban, akkor bizony ezekkel a politikailag elvárt, súlyosan torz véleményekkel nem igazán 
lehet egyetérteni! Természetesen voltak korszerűtlen, mindenféle módon művelt kis bányák is, de a múltat egy-

öntetűen megtagadni és mindent egy szinten kezelni az bizony súlyos hiba!!!  Az akkori bányászati szaklapunk, 
amit az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület adott ki és szakmailag kiválóan lektorált, számos 
cikkben ismertette és méltatta a borsodi bányák munkáját, fejlesztéseit. Nincs mit szégyellnünk azokból az idők-

ből sem, szakmailag! Úgy látom, hogy a médiák – beleértve a mostaniakat is – időnként gátlástalanul hajlandóak 
kiszolgálni bizonyos érdekeket. Ha valaki végigolvasta az 1956-ig gyűjtött anyagokat, akkor bizony láthatta, 
hogy mik is történtek a sajtóban. Gyakorlatilag ez átöröklődött 1956 utánra is. A bányászati szakmai lapokban is 
megjelentek időnként „nagyon elvhű” cikkek, de ott talán ez volt a ritkaság… 
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van a borsodi tröszt üzemeinél, ahol kézierővel tolják a csillét. Rövidesen ez is megszűnik, 
mert a gépesítés fejlesztésével megvalósítják a teljesen automatizált szállítást.  

JELENLEG SIKERESEN oldják meg a szállítógépek önműködő indítását és leállítását. 
A szállításvezető működteti a gépet, s ezzel 300 dolgozó szabadul fel, hogy a szénfal mellett 
termeljen.  

Ámde a szállítás gépesítése csak egyik fejezete a korszerű bányászkodásnak. Hátra van még a 
nagyobb munka: a szénfejtés gépesítése.  

Hosszú évek óta folynak már ezzel kísérletek. A bányászok még emlékezhetnek arra az időre, 
mikor az első Donbassz-komibájn, az első F–4-es fejtőgépek megjelentek a bányában. Ezek a 
gépek a Terv-táróban, Sajókazán kezdték meg a munkát. Eleinte nehezen ment, nem volt kellő 
gyakorlat, s egyesek ellenszenvvel fogadták, mert azt hitték a gépek majd kiszorítják őket a 
bányából, s nem lesz rájuk szükség. Azonban hamar meggyőződtek róla, hogy nem így van. A 
gépek mellé is kell az ember és sokkal gyorsabban, eredményesebben, könnyebben lehet dol-

gozni velük. Ma már senki sem emel szót a fejtések gépesítése ellen, sőt egyre türelmetleneb-

bül várják az időt, mikor kerülnek már a bányákba azok a fejtőgépek, melyekkel meggyorsul 
és könnyebbé válik a munka. Egyelőre már 24 különböző típusú fejtőgép dolgozik a borsodi 

bányákban. Legtöbb az elővájásokon, de a sajószentpéteri II-es aknán már különböző fejtőgé-
pekkel folynak a kísérletek, hol, milyen körülmények között lehet a leggazdaságosabban al-

kalmazni. A Gornyák-kombájnnal végzett kísérletek azt igazolják, hogy számos azonos geoló-
giai adottságú borsodi bányában van jövője – s a tervek szerint még az idén újabb öt bányá-
ban készítik elő a munkahelyet, hogy a hároméves terv során ezekben az üzemekben is meg-

oldják a széntelepek gépi művelését.  

UGYANCSAK a sajószentpéteri II-es aknában rövidesen a magyar bányákban eddig 
még nem alkalmazott gép, a széngyalu kísérleti üzemeltetését kezdik meg.83

 Magyar mérnökök 
szerkesztése alapján a magyar munkások, a DIMÁVAG dolgozói állították össze és gyártatták, 
s most már rövidesen az előkészített munkahelyen megkezdik vele a próbaüzemelést. Ha a gép 
beválik, új fejezethez érkezik a borsodi vékonytelepi szénmezők fejtésének gépesítése.  

Amíg azonban mindenütt – ahol a geológiai viszonyok megengedik – gépek fejtik majd a sze-

net, egy pár év még eltelik. Addig a jövesztés, robbantással történik. De mennyivel más ez a 
robbantás, amit villamos fúrógépekkel készítenek elő. Azelőtt stangákkal, kézi fúrókkal készí-
tették elő a robbantólyukat, s háromnegyed–egy óra is eltelt míg aztán a töltetet behelyezhet-

ték. Most a gép 4–5 perc alatt elvégzi a munkát.  

MINDEZ csak néhány adat arról a hatalmas fejlődésről, melyet a Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt a felszabadulás óta elért. Néhány adat mégis azt bizonyítja: az egykori 
bicsakbányák helyén most korszerű és egyre inkább a fejlett bányászattal rendelkező országok 
színvonalát elérő bányamunka folyik. A fejlődést elsősorban a bányászok tudják, lemérni. De 
azok is, akik végigutaznak ezen a tájon, mert külsőségeiben is láthatják: megváltoztak a bá-
nyák, megváltozott a környékük is. És az a szénvagyon, mely a borsodi földelt alatt húzódik, 
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 Amint azt a gépkísérleti fejezetben leírtuk, már az 1950-es évek elején voltak széngyalus kísérletek itt is! Ez a 

cikk is teljesen demagóg és „szamárárságokat” tartalmaz!  
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meg is érdemli, hogy az elkövetkező években tovább fejlődve, könnyebbé, gyorsabbá tegyük a 
bányamunkát, a széntermelést.  

Körmöczi László‖84
 

 

„Kipróbálták az első magyar széngyalut a Borsodi Szénbányászati Tröszt 
sajószentpéteri üzemében  

A Borsodi Szénbányászati Trösztnél az elmúlt évek során végrehajtott gépesítéssel az 
együk legnehezebb munkát, a munkahelyi szállítást már mintegy 70 százalékban gépesítették. 
Megoldották a ventillátorok és a szállítógépék automatikus kapcsolását is. A sajószentpéteri 
II-es aknából pedig kísérleti üzemet létesítettek, ahol a jövesztőgépek üzemeltetését tanulmá-
nyozzák, hogy a Gomyák- és más kombájnok milyen feltételek mellett alkalmazhatók más 
üzemben is.  

A jövesztés gépesítésének megoldása most újabb lépést haladt előre. Szerdán a Nehézipari 
Minisztérium. a Bányászati Kutatóintézet, valamint a Borsodi Szénbányászati Tröszt műszaki 
vezetőinek jelenlétében próbálták ki az első magyar széngyalut.  

A széngyalut a DIMÁVAG készítette, magyar tervek alapján. A sajószentpéteri II-es aknában 
mintegy 50 méteres kísérleti frontfejtést alakítottak ki, itt kezdték meg a gép próbaüzemelteté-
sét. A próbaüzemelés során elsősorban arra akarnak adatokat kapni, hogy milyen a gép ener-

gia-igénye és milyen vágómélységben, milyen vontatási sebességgel tudják a gyalut dolgoz-

tatni.  

A széngyalu szénvágó szerkezete a széntelep vastagságának megfelelően állítható, és a levá-
gott szenet önműködő berendezéssel mindjárt kaparószalagra is rakja.‖85

 

 

Ahogy azt a gépkísérleteknél leírtuk az „első magyar széngyalu‖ az LTC típus volt, amely a 
tervezőiről – Lengyel – Török – Cserny – kapta nevét. Kondón már 1952-ben ezzel folytak 

kísérletek, ami aztán bizonyította, hogy a berendezésnek alapvető hibái vannak. Amit az új-

ságírók „első magyar széngyalu‖-ként emlegetnek az a második hazai fejlesztés volt! 

 

„ A „legjobb szakács― avagy babfőzelék beafstek módra  

Egy magyar közmondás azt tartja, hogy „A legjobb szakács az éhség‖.. Nos, a mi ese-

tünkben ez aligha vált be, mert a szegény felszolgálók ugyan hiába iparkodtak, az étel felét  – 

sajnos – visszavitték az asztalról.  

A történet ott kezdődött, hogy bányalátogatáson voltunk Sajószentpéteren, a II. aknában, ahol 
most kezdte meg működését az első magyar széngyalú. Utána, körülbelül három órakor, az 
ebédlőbe vonultunk. A menü: karfiol leves, apró kockatésztával és babfőzelék felvágottal.  
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A leves még csak hagyján! Igaz, hogy hideg is volt, ízetlen is. no meg a tészta, s a karfiol is 

túlfőtt benne. De a babfőzelék! A bab dohos volt, ízetlen, és – ellentétben a levessel – félig 
nyers. Mintha az itteni bányászok, legényszálláson lakó dolgozók pont a dohos és angolosan, 
beafstek-módra, a félig főtt babot szeretnék legjobban, sőt követelnék a konyhától.  

A tröszt igazgatója, főmérnöke, főkönyvelője és a látogatóba érkezett pesti mérnökök ugyan 
kissé tréfálkozva mondtak bírálatot az ebédről, de csakugyan nagy szégyen, hogy az 

Északmagyarországi Üzemélelmezési Vállalat ilyen ebédet ad a sajószentpéteri bányászok-

nak. (Ha a vezetők elé ilyet adott, milyet tálal a munkásoknak?!) Vajon mit szól mindehhez a 
tröszt munkás ellátási osztályának vezetője, a másik „illetékes‖, akinek ellenőriznie kellene a 

konyhát? Talán azért nem gondol vele, mert ő nem ott ebédel?‖86
 

 

„ Vizsgázott az első magyar széngyalu  

A trösztben:  

Jómagam egészen véletlenül keveredtem a „vizsgabizottság‖ tagjai közé. Valami más 
ügyben jártam a Borsodi Szénbányászati Trösztnél, amikor félfüllel elkaptam egy beszélgetés 
foszlányait.  

– Te is jössz Szentpéterre? – kérdezte valaki az egyik ajtó mögül.  

– Miért? Mi lesz ott? ...  

–Most mutatják be szakemberek előtt, hogyan dolgozik a gyalu ...  

No, ennyi nekem már elég volt, amúgy is kielégíthetetlen kíváncsiságom egy pillanat töredéke 
alatt vetett lángot. Egyénként is hallottam, olvastam már az első magyar széngyaluról. Gyor-

san összegeztem magamban mindazt, amit eddig tudtam róla: a Bányagépalkalmazási Kísér-

leti és Kutató Intézet szakemberei Korbuly József és Bocsánczy János mérnökök – külföldi 
tapasztalatok és kutatások felhasználásával a hazai viszonyokat figyelembevéve 1956-ban 

elkészítették egy széngyalu terveit. A részletterveket Terplán Zénó mérnök, a miskolci Nehéz-

ipari Műszaki Egyetem gépelemek tanszékének vezetője dolgozta ki.  A széngyalut a 
D1MÁVAG Gépgyárban készítették el, s először körülbelül egy évvel ezelőtt, a sajólászlófalvi 
külszíni fejtésen állították munkába...  

Az első magyar széngyalu vékony széntelepen, támmentes fronton dolgozik Mindkét oldalán 
több, legyezőszerűen épített késével oda-vissza gyalul, 3–10 cm-es szeleteket metsz le c szén-

falból. Úgynevezett talpekéjével gyalulás közben fel is rakodja a szenet a mellette húzódó ka-

parószalagra.  

Azt is tudtam, hogy a széngyalu jelenleg a sajószentpéteri II-es aknában működik. De a saját 
szememmel még nem láttam a masinát.  

Ott álltam Bocsánczky (sic) János elvtárs szobájának ajtaja előtt. Bent temérdek ember, tele-

fon csörög, szóval teljes a káosz. Bemutatkozás.  
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– Az elvtársnő is velünk akar jönni? Megnézzük van-e hely... – ezzel már indul is kifelé. Mö-
götte baktatok, be a titkárságra, onnan Stoll Lótánd főmérnök elvtárs szobájába. Itt már 
együtt a „vizsgabizottság, zsúfolt a szoba és miről is folyhatna szó,– széngyalu, széngyalu ... 

Kapkodom a fejein a műszaki kifejezések garmadától, aminek talán a felét sem értem. A leg-

magasabb szakmai szinten tárgyalnak: Bagó Ferenc elvtárs, a Nehézipari Minisztérium fő-
mérnöke, Jávor Alajos minisztériumi osztályvezető, Ajtai Zoltán Kossuth-díjas mérnök, a Bá-
nyaműszaki Intézet igazgatója, Seyfried Gyula igazgatóhelyettes, Nagy Sándor osztályvezető 
és Stoll főmérnök elvtárs.  

Hát így csöppentem a széngyalu vizsgáztatói közé.  

Sajószentpéter, bányairoda:  

Az első pillanatban csak a bokáig érő sár, latyak foglalja le a látogatók figyelmét. (Va-

lóban bosszantóan nagy a sár, a II-es akna környékén.) Amikor viszont túljutottunk az út ne-

hezén, már az átöltözködéssel járó megbeszélések kötnek le. Mert ugyebár mit csináljon sze-

gény földi halandó, ha 37-es lábbal áldotta meg a sors, s a bányaüzemeknél általában 42-

esnél kezdődik a csizmák számozása. No, de Hajnal Tivadar, a II-es akna üzemvezető főmér-

nöke, akit 96 helyen lehet megtalálni egyszerre, segítségemre siet.  

Megyünk a raktárba (ahol nagy rend és tisztaság fogad), s az egyik polcról ing, a másikról 
nadrág, kabát kerül elő, valahonnan elővarázsolódik egy ici-pici gumicsizma, törpe az óriá-
sok között.  

Expressz öltözködés, már csak egy kobak (bányászsapka) kell, s az elmaradhatatlan karbid-

lámpa. Kész. Indulhatunk. Kíváncsiságom tárgya a föld alá vezet...  

A II-es aknában:   

Nehezen szokja szemem a sötétséget, pedig előttem vagy 5–6 lámpa imbolyog, lábam 
minduntalan csetlik, botlik, kapaszkodnom kell a síkos lejtőn, s egy kilométeres gyaloglás 
után már érzem, hogy vádlijaimat régen tornásztattam, jelentkezik a derekam. (Erre a bá-
nyászemberek azt mondják, ez semmi, csak meg kell szokni.)  

Célnál vagyunk. Előttünk a földön kapcsolótábla, mérőműszerek. Ezekkel állapítják meg a 
széngyalu vágási mélységét és sebességét. Áll a munka, várják, amíg valamennyien felkapasz-

kodunk a frontra, elhelyezkedünk a 60–70 cm. magas munkahelyen. A 46 méter hosszú ort 

(szénfal) teljes hosszában kaparószalag.  

Magát a gyalut még nem láthattuk, a front másik végén van.  

Szőke Károly bányamérnök, a kísérlet vezetője megnyugtat.  

– Nem kell sokáig várrá. Mindjárt megláthatják. Egy perc alatt vágja végig a fronthomlokot...  

– Végigvágja és rárakja a szenet a kaparószalagra, – egészíti ki Hajnal elvtárs.  

– Ez az ember nélküli szénfront... – hallom az ácsolatok mögül.  

Aztán hosszú csengetés, a műszerek felől Matyi bácsi hangja hallatszik.  

– Indíthatom?  

Tovább adják a kérdést, s érkezik a válasz:  
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– Kezdhetjük.  

Zúgás, zakatolás, mindannyian előrehajlunk a kaparószalag felé, alig telik el 20–30 másod-

perc, megjelenik a masina, hatalmas fogai puhán, omlón szeletelik a szenet s ahogy tovább 
halad, ráborítja a lefejtett darabokat a kaparóra.  

Eddig a bemutató.  

A vizsga eredménye;  

Összeült a „vizsgabizottság‖, Ajtai Zoltán Kossuth-díjas mérnökkel az élen. S az 
eredmény? Valamennyien egyöntetűen állapították meg: szénfejtésből jeles.  

Indokolás: Az eddigi tapasztalatokat összegezve, a széngyalu a borsodi vékony, hármas-

telepek fejtésére igen alkalmas, gyártását, üzembehelyezését javasolják, más tröszt területén 
is ki kell próbálni...  

(réva)‖87
 

 

A gépkísérletekkel foglalkozó fejezetben, részleteiben tárgyaljuk ezt a gyalus megoldást is. 
Ezen túl a kísérlet eredményeit is. Az újságírói lelkesedéssel ellentétben számos probléma 
merült fel! 

 

„ További két bányában vezetik be az acéltámos biztosítást 

Mint már hírt adtunk róla, a rudolftelepi első kísérletek után – Rudolftelepen már 
rendszeresen dolgoznak egy 30 méteres frontszárnyon az acéltámos biztosítással. A jövő héten 
sor kerül a fronthomlok további acéltámos beépítésére, s ezzel 100 méterre növekszik az 
acéltámos fronthomlok- hossz.  

E hét folyamán újabb kísérlet indult a sajószentpéteri II-es akna XXVII-es siklójában a jobb 
Gornyák-műveléses frontfejtésen, az acéltámok beépítésére. Itt vékonytelepen, 60–80 centimé-
ter vastagságú szénrétegben, 45–50 méteres frontszakaszon kísérletezik ki az acéltámos bizto-

sítást  

Lyukóbányán az Adriányi szinten 2.60–2.80 méteres vastagsá-
gú szénrétegben a héten kezdték meg az acéltámok beépítését 
egy 50– 55 méteres frontszakaszon.  

 

Valent-tám88
 

 

Ezek a kísérletek adnak biztosítékot arra, hogy a későbbiek 
folyamán az olyan bányákban, ahol hasonlók a körülmények, 

be lehet vezetni az acéltámos biztosítást. Amennyiben a kísér-
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 Jugoszláv-tervezésű, hengeres, ékzáras, egyedi acéltám. Hazánkban a B változatát használták, 40 tonna névle-

ges teherbírása volt. 
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letek sikerülnek, a Borsodi Szénbányászati Tröszt bányáiban a frontokat 50–60 százalékig 
acéltámmal biztosítják. Ennél nagyobb százalékra azért nem lehet számítani, mert a mellékkő-
zet viszonyok nem mindenütt engedik meg az acéltám használatát, különösen pedig ott nem, 
ahol vizes a bánya.‖89

 

 

A fabiztosítás kiváltására szerkesztett – számos műszaki megoldású – acélszerkezetű egyedi 
támok, amelyek a súrlódás elvén vették fel a terhelést. Nagy teherbírás és mérhető jellemzők 
alapján történő „konvergáló‖90

 képesség jellemezte ezeket. A támokat a fejtés előrehaladása 
során „kirabolták‖ és újból felhasználták, mindaddig, amíg javításra, vagy felújításra nem 
szorultak. Ezt szakműhelyek végezték, gyártásuk, javításuk után a terhelhetőségüket egyedi 

műbizonylat igazolta. A támokat egyedileg építették be és acél-süveggerendák kötötték össze 
őket. Beépítéskor a támokat mechanikus, később hidraulikus „előfeszítőkkel‖ szorították a 
főtéhez, ezt követte a szorítószerkezetben az ékek beütése, amely a szorító-súrlódóerőt hozta 

létre, azaz a teherbírást. Számos típusa volt használatban. 

 

 

„ A sajószentpéteri bányásztelepen 

Lehetnek életemben 

lila körmű nők, bárkik, 

nem felejtem az izmós. 

teregető asszonyokat. 

A féligkész házak, összegyűrt 

föld, vízvezeték csövek 

és már elfoglalt lakások közt. 

 

az új, nagy üvegtáblájú 

ablakok előtt 

az inget, nadrágot, zoknit 

úgy teregették, 

mint egy-egy vidám pillantást. 

És a ruhák 

lobogtak, 

mint új kor zászlói – 
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szerelmesen.‖91
 

 

 

„TÁVIRAT  

Bükkaljai Bányaüzem  

Sajószentpéter  

A Bükkaljai Bányaüzem minden egyes dolgozóját szeretettel köszöntjük abból az alkalomból, 
hogy éves tervüket 1958. december 15-én befejezték.  

További jó munkájukhoz kívánunk jó egészséget és jó szerencsét.  

Borsodi Szénbányászati Tröszt tröszt-bizottsága 

Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatósága‖92
 

  

 

1959. 

 

Minden tagadás ellenére ez évben is folytak a perek és a kivégzések is! 

 

„ Az idén befejezik a sajószentpéteri új bányászlakótelep építését  

 A Borsodi Szénbányászati Tröszt sajószentpéteri bányaüzeme mellett tavaly kezdték 
meg az új bányász lakótelep építését. Az öt bányaüzem között fekvő község határában, a Nyö-
gő patak rendezése után 300 új bányászlakás épült. Az idén a bányász lakótelep építését to-

vább folytatják, s további 84 kertes, kétszobás, összkomfortos bányász családi házat építenek. 
A tervek szerint ezeket a lakásokat a bányászok megvásárolhatják. A 8.4 millió forintos beru-

házás talajmunkáit most kezdték meg. Az új lakásokba az idei bányásznapra már be is költöz-

hetnek.  

Az új bányászlakótelep rendezésére, járda, portalanított közlekedési út építésére 3.5 millió 
forintot költenek. A vízlevezető csatornák, valamint derítő megépítésére pedig további 2 millió 
forintot. Így az idén | a sajószentpéteri bányászok új lakótelepének kialakítására 14 mil-
lió|forintot fordítanak.‖93

 

 

 „ Jól bevált az acéltámos biztosítás  
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 Ernyei Gyula. Észak-Magyarország, 1958. december (14. évfolyam, 284-307. szám)1958-12-07 / 289. szám 
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 Észak-Magyarország, 1958. december (14. évfolyam, 284-307. szám)1958-12-16 / 296. szám 
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 Észak-Magyarország, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. szám)1959-01-08 / 6. szám 
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 A rudolftelepi bányaüzemben tavaly kezdték meg az összecsukhatós94
 acéltámos bizto-

sítás kipróbálását. A 30 méteres kísérleti frontfejtésen az újrendszerű acéltámok nagyszerűen 
beváltak. A biztosítási idő mintegy 40 százalékkal, a fafelhasználás pedik (sic) csaknem 80 

százalékkal csökkent.  

A tapasztalatok alapján a rudolftelepi bányaüzemben jelenleg már a frontfejtés egész 100 
méteres hosszában ezt alkalmazzák.  

Ugyancsak bevezették az acéltámos biztosítást a sajószentpéteri II-es aknában is, a Gornyák-

kombájnnal művelt vékonytelepi frontfejtés egyik szárnyán, hogy kipróbálják gépi fejtésnél 
hogyan alkalmazható.  

Az új év első napjaiban kezdték meg a korszerű biztosítás bevezetését a lyukói bányaüzem 
adriányi szinten lévő csaknem 3 méter vastag szénrétegben haladó frontfejtésén is. Jelenleg 
már 50 méteres frontszámyat biztosítanak ilymódon, s azt akarják kikísérletezni, hogyan vi-

selkedik az acéltám vastagtelepi fejtésekben,  

A kísérletek eredményeként folyamatosan minden olyan frontfejtést, melynek geológiai adott-

ságai megengedik. acéltámmal akarnak biztosítani.‖95
 

 

 „ Ezer új vájárt képeznek ki 

 A borsodi szénmedencében az Ózdi és a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeinél a 
tervek szerint az idén mintegy ezer bányászt képeznek ki vájárrá. Elsősorban azokat a bányá-
szokat küldik vájár tanfolyamra, akik eddig is földalatti munkán dolgoztak, mint csillések, 
vagy a frontfejtéseken termelték a szenet. A vájártanfolyamokat úgy szervezik, hogy az általá-
nos tudnivalók mellett a bányák sajátos kérdéseivel is megismerkedjenek a hallgatók. Érde-

kessége lesz a tanfolyamnak, hogy azon már a gépi fejtés problémáival is foglalkoznak majd, s 
a vájárhallgatók részére tanulmányutat is szerveznek a sajószentpéteri II-es aknába, hogy a 

gyakorlatban is megismerkedjenek a különböző fejtőgépek működésével.‖96
 

 

Egy alapvető változásra itt fel kell hívni a figyelmet!  
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 Inkább összcsúsztatható! Ezek a támok a súrlódó erejükkel vették fel a kőzetterhelést. A súrlódó erőt az 
acéltámok szorító ékjei hozták létre. A támokat beépítéskor „előfeszítették”, azaz mechanikus, vagy hidraulikus 
emelőkkel hozzászorították a főtét tartó gerendákhoz. Amennyiben a kőzetterhelés nagyobb lett, mint a tám 
teherbíró ereje (maximális súrlódó erő), akkor a tám „megcsúszott-konvergált”, a hossza rövidült, ekkor újabb 
előfeszítéssel és az ékek szorításával újabb stabil terhelési állapotot lehetett létrehozni.  
95

 Észak-Magyarország, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. szám)1959-01-09 / 7. szám 
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 A képzésben, a szakmunkásképző intézetek mellett, fontos helyet foglalt el a szénbánya vállalatok üzemeiben 
folyó, tanfolyam típusú segédvájár és vájárképzés. Ezeket központi tematikák alapján az üzemek szakemberei 
végezték el. A vizsgáztatások (elmélet-gyakorlat) kinevezett vizsgabizottságok előtt történtek, amelyeken a mi-

niszteriális szint ugyanúgy képviseltette magát, mint a szakszervezet, illetve a bányaműszaki felügyelőség. Itt 
borsodban az 1970-es évek végétől, a volt Szuhakálló II. aknai épületekben, került kialakításra egy „Oktatási 
központ”, ahol szaktantermekben – főállású tanárokkal, bányamérnökökkel, illetve meghívott előadókkal – foly-

tak a különféle oktatások. Az oktatási központban a távoli helyekről érkezők, összkomfortos, szállodai szintű 
elszállásolására is lehetőség volt.  A vájár és segédvájár képzéseken túl számos más oktatás is folyt: hidraulikus 

szerelői, önálló villanyszerelői, hegesztői, nyomástartó berendezések kezelői, kompresszorkezelői, függőleges 
aknai gépkezelés, és még számos más képzés is… Észak-Magyarország, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. 

szám)1959-01-17 / 14. szám 
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A korábbi években az újságok a termelési eredmények, a versenymozgalmak szinte hisztérikus 
szintű, napi felemlegetésével „járultak hozzá‖ a hazai termeléshez… Ez megszűnőben van. Itt 

Borsodban ezt felváltja a szénbányászati trösztök vezető munkatársainak nyilatkozata és a 
velük készült – műszakilag sokkal alaposabb – interjúk alapján írott cikkek. Ezekből, ezek 

után sokkal kevesebb jelenik meg, mint a korábbiakban! 

 

„ Több mint 3 millió tonna szén  

Jelentős fejlődés a műszaki fejlesztés és a gépesítés területén.  

Közel háromszázezer tonna szénnel kelt többet termelni 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói többször bebizonyították, hogy akarnak és 

tudnak dolgozni. Nem egy széncsatából kerültek ki győztesen, ők voltak, akik elindították a 
Sztahanov-, a „termelj ma többet, mint tegnap‖ mozgalmat. Az 1958-as évben végzett ered-

ményes munkájukkal tovább öregbítették hírnevüket. Az elmúlt évben olyan eredményekkel. 
büszkélkedhettek, amelyért nem kell szégyenkezniük. Hogy ez mennyire így van. bizonyítja 
Monos János elvtársnak, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatójának nyilatkozata is, ame-

lyet lapunk munkatársának adott.  

– Milyen eredménnyel zárták az 1958-as évet?  

– Az elmúlt éves terv maradéktalan teljesítése nehéz munkát jelentett vájárnak, mérnöknek, 
csillésnek egyaránt. Az év folyamán egy sor komoly problémával kellett megbirkózni dolgozó-
inknak.  

– Az aratás folyamán munkaerő kiesésünk volt. novemberben, decemberben pedig a nagy 

csapadék okozott gondot. Ezen túlmenőleg egy sor bányaüzemünk nehéz geológiai viszonyok 
között dolgozott. Különösen az alberttelepi, bánfalvi, baross-aknai üzemünk. Komoly gondot 
okozott a műszaki fejlesztés, bányaüzemünk gépesítése. Az év végeztével azonban büszkén 
jelenthetjük pártunknak és kormányunknak, hogy nehézségeinkkel megbirkózva, nemcsak tel-

jesítettük, tervelőirányzatunkat.  

Az 1958. évi tervünket 14 nappal a határidő előtt befejeztük, de túl is teljesítettük tervelői-

rányzatunkat.  

Hárommillió hétszáztizenegyezer tonna szenet bocsátottunk népgazdaságunk rendelkezésére, 
amelyből 143.318 tonna terven felül kitermelt szén. Az 1957-es évhez viszonyítva, mintegy 
félmillió tonna széninél termeltünk többet 1958-ban.  

Trösztünk, hogy ilyen szép tervteljesítést érhetett el, elsősorban a jól dolgozó bányaüzemek-

nek köszönhető. Az elmúlt évben legszebb eredményt az edelényi bányászok érték el, akik éves 
tervüket 110.7 százalékra teljesítették s 21.000 tonna szénnel termeltek többet. Az ormosi bá-
nyászok is kitettek magukért. 106 százalékos éves átlageredménnyel dolgoztak, 37.300 tonna 
szenet küldtek a felszínre. terven felül. A sajóvölgyi bányászok 105.8 százalékos eredménnyel 
zárták az évet s 22.500 tonna szenet termeltek terven felül.  

Nagyot léptünk előre a múlt évben – folytatta nyilatkozatát Monos elvtárs – a műszaki fejlesz-

tés, a gépesítés, a korszerű biztosítás területén is. A múlt év elején a sajószentpéteri II. aknát 
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kísérleti aknának nyilvánítottuk, ahol a borsodi bányák gépeit kísérletezzük ki. Ma már a 
sajószentpéteri II. aknában három frontfejtésem dolgoznak a széntermelő kombájnok.  

Két Gornyák- és egy Sachtyor- féle szénfejtő kombájn. A négy darab Hidassy-féle rakodógép 
is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.  

Az elmúlt, év folyamán nagyot léptünk előre a bányaüzemeink korszerű biztosítása területén. 
Rohamos léptekkel halad a bányák acéltámos biztosítása.  

– Amikor az 1958-as szép eredményekről beszélünk, feltétlen szólnunk kell magukról a dolgo-

zókról, akik pártunk és kormányunk célkitűzéseit magukévá téve, mindent elkövettek a több 
szén érdekében. Megragadva ezt az alkalmat, köszönetét mondok a tröszt valamennyi dolgo-

zójának. dolgozzon az bármely területen. Köszönetét, mondok bányaüzemeink műszaki vezető-
inek, akik tudásuk és fáradságuk nem kímélésével járultak hozzá a bányaüzemek szép tervtel-

jesítéséhez.  

Köszönetét mondok a bányaüzemeink munkáját elősegítő pártbizottságoknak a helyi pártalap-

szervezeteknek. a pártmunkásoknak, akik mindent elkövettek a zavartalan munka biztosítása 
érdekében.  

– Mik a tennivalók az 1959-es évben?  

– Az előttünk álló új évben további komoly feladat vár a Borsodi Szénbányászati Tröszt vala-

mennyi üzemére, dolgozóira.  

1959-ben közel háromszázezer tonna szénnel kell többet termelni, mint 1958-ban. A megnöve-

kedett termelési feladatok nagyobb erőfeszítést követelnek valamennyiünktől. Annál is inkább, 
mivel a többlet szenet nemcsak létszámemeléssel, hanem a bányaüzemek gépesítésével, a jobb 
munkaszervezéssel kell elérnünk. Reméljük, hogy nem lesz fennakadás az 1959-es évben sem, 

mert a termelési felfutásra már a múlt évben felkészültünk, s növeltük a feltárási és az elővá-
jási munkákat. Az 1959-es évben új bányát nem nyitunk, a régi aknák felfejlesztésével, re-

konstrukciós munkákkal és a kapacitás jobb kihasználásával kell biztosítanunk a közel 300 
ezer tonna többtermelést.  

Az ez évi megoldandó feladatok 
között szerepel bányaüzemeink 
további gépesítése, korszerűsí-
tése.  

 

Hidasi-rakodógép97
 

 

1959-ben összesen 8 Hidassy-

féle rakodógép kerül beállításra a tröszt különböző üzemeiben, hogy könnyebb és gyorsabb 
legyen a szállítás. Ez évben kerül sor két darab B- tipusú alacsony építésű lengyel eredetű 
páncélkaparó beállítására.  
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 Három fő része volt: rakodórámpa, harácsolókaros megoldással, lánctalpas járómű, gumiszalagos szállítóbe-

rendezés. 
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– Komoly tennivaló vár bányaüzemeink dolgozóira a minőség megjavítása területén, önkriti-
kusan meg kell, hogy állapítsuk, bizony ezen a területen 1958-ban nem értük el a kívánt szin-

tet.  

Javítanunk kell bányaüzemeinknek a termelés egyenletességén.  

A MÁV kérését tolmácsolom, amikor azt mondom, hogy csak úgy tudják bányaüzemeinket 
ellátni elegendő üres vagonnal, ha egyenletesen termelünk.  

Az 1959-es tervek nagyok, de nem megoldhatatlanok. S hogy ez év végén is hasonló szép 
eredményekkel büszkélkedhessünk, mint az 1958-as év végén, arra kérem a tröszt, a bánya-

üzemek valamennyi dolgozóját, hogy igyekezzen tudásának, erejének a maximumát adni a 
munkához.  

Arra kérem a különböző pártbizottságokat, a pártmunkásokat, hogy továbbra is segítsék bá-
nyászaink munkáját, mint azt a múlt évben tették.  

Bízom benne, hogy ez évi erőfeszítéseink sikerrel járnak, s az év végén újra megállapíthatjuk; 
a Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói eleget tettek pártunk és kormányunk határozatának 
s tovább öregbítették régi hírnevüket.‖98

 

 

„60 új bányászlakás  

 Sajószentpéteren a napokban 60 bányászlakást adnak át. A lakásokat' még a múlt esz-

tendőben kezdték építeni a Harica-völgyben. Ez a 60 lakás folytatása annak a hatalmas épít-
kezésnek, amelyet a Borsodi Szénbányászati Tröszt 500 lakás felépítésének keretében terve-

zett. A la- kasok általában 2 szobás összkomfortosak. A tavasz folyamán a Harica-völgyben 
húzódó patak másik oldalán tovább folytatják az új városrész építését.‖99

 

 

 „Borsod dolgozói köszöntik a SZKP XXI. kongresszusát  

 Táviratban üdvözölték az SZKP XXL kongresszusát a borsodi építők.. 

 A borsodi szénmedence bányáiban már több mini 300 megbeszélést és röpgyűlést tar-

tottak. 

A borsodi szénmedencében szinte nincs olyan ‗bányászcsalád, kinek ne lenne rádiója. 
Esténkint rendszeresen hallgatják a közvetítést az SZKP XXI. kongresszusáról.  

Ormosbányán például a legényszállókban a bányászok közös rádióhallgatást szerveztek. A 
kongresszus anyagát, különösen a 7 éves terv számadatait pedig klubesteken beszélik meg.  

A kurityáni és felsőnyárádi bányászok olyanokat kérnek meg beszámolók tartására, akik már 
jártak a Szovjetunióban. Az előadásokkal akarják érzékletesebbé tenni azokat a hatalmas 
számokat, melyeket a szovjet 7 éves terv tartalmaz.  
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A borsodi bányászfiatalok közül többen készülnek nyáron társasutazással a Szovjetunióba. A 
bányászfiatalok most elhatározták, hogy levelezőpartnert keresnek a szovjet fiatalok közül, 
hogy közvetlenül értesüljenek a XXI. pártkongresszus nyomán kibontakozó hatalmas építő-
munkáról.  

A sajószentpéteri bányászok röpgyűlésein azok a veteránok szólaltak fel, akik a Nagy Októbe-

ri Szocialista Forradalom idején a vörös hadseregben harcoltak, s most elmondták, hogy az 
akkori Oroszországgal szemben hová fejlődött a Szovjetunió.  

A borsodi szénmedence bányaüzemeiben már több mint háromszáz ilyen megbeszélést és röp-

gyűlést tartottak.‖100
 

 

 „Így ünnepeltek megyénk dolgozói 

 Május 1. Sajószentpéteren  

 A faluból szinte iparvárossá nőtt Sajószentpéter dolgozói nagy lelkesedéssel és ünne-

pélyességgel emlékeztek meg május elsejéről. A korareggeli órákban a bányász zenekar zenés 
ébresztőjére ébredt a város. Ezrek siettek a gyülekezőhelyre, hogy részt vegyenek az ünnepi 
felvonuláson. Mintegy hétezer ember gyűlt össze, amikor megindult az impozáns menet.  

A menetet az úttörők színes csoportja nyitotta meg, majd az 1919- es veteránok következtek. 
Utánuk sorban a bányászok, a vájártanulók, az üveggyári dolgozók, a földművesszövetkezeti 
dolgozók, a Sütőipari Vállalat, termelőszövetkezetek dolgozói, a község egyéb munkahelyein 
dolgozó lakosai következtek. A vájártanulók kis bányametszetet vittek magukkal, a sütőipariak 
legszebb termékeiket mutatták be. Nagy tetszést keltett a termelőszövetkezetek teherautóra 
épített veteményeskertje.  

A csaknem két kilométer hosszú menetoszlop – a községet körüljárva – az I. sz. általános isko-

la udvarára vonult, ahol ünnepi nagygyűlésen vettek részt. A gyűlésen az ünnep jelentőségét 
Blaha Béla101

 elvtárs, országgyűlési képviselő méltatta.‖102
 

 

 „Komplexvizsgálatot tartottak a bükkaljai bányaüzemben  

 Az elmúlt napokban a kerületi bányaműszaki felügyelőség komplexvizsgálatot tartott a 
bükkaljai bányaüzemben.  

Az aknák állapotát – a múlt évi vizsgálat eredményeit figyelembevéve –, kielégítőnek találták.  
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 Blaha Béla (Hódoscsépány, 1915. okt. 29. – Budapest., 1970. márc. 27.): bányamunkás, szakszervezeti veze-
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Sajószentpéteren a III. akna az, ahol a biztonság szempontjából a jövőben nagyobb gonddal 
kell eljárni. Egyes munkahelyeken talált hibákért a műszaki felügyelet és a fizikai dolgozók 
között kisebb összegű büntetéseket osztott a bányaműszaki felügyelőség. A büntetéseknek in-

kább erkölcsi nevelő hatásuk van. hogy okulva az eddigi hibákból, a jövőben hasonló mulasz-

tásokat, illegve az ebből származó baleseteket elkerüljék.‖103
 

 

 „ Érdekes kísérletek a borsodi szénmedencében 

 A jobb és olcsóbb szén kitermelésére részletes és megalapozott programot dolgoztak ki 

a Borsodi Szénbányászati Tröszt szakemberei. A sokoldalú intézkedési terv egyik legérdeke-

sebb fejezete, a különböző területeken elvégzendő kísérletekről szól. 

A tröszt bányáiban jelenleg két Gornyák-kombájn dolgozik Sajószentpéter II. aknán. A gépi 
jövesztéssel az eddigi kísérletek során a korábbi kézi fejtéssel azonos teljesítményt értek el; 
érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a széntelep vastagsága ezekben az üzemekben 
60–70 centiméter között váltakozik. A gépi munka itt igen nehéz körülmények között végzett 

fizikai munkától szabadította meg a bányászokat. Ez év második felében egy másik géppel 
úgynevezett Sahtyor-kombájnnal kezdenek további kísérleteket, a berentei III.- telep frontfej-

tésénél… 

Terényi Éva‖104
 

 

 „Csökkent a balesetek száma  

 A bükkaljai bányaüzemeknél a munka- és balesetvédelmi intézkedések végrehajtása 
eredményeként az elmúlt évhez viszonyítva csökkent a balesetek száma. 50 százalékos javulás 
tapasztalható a különböző bányaüzemeknél, de elsősorban a sajószentpéteri bányaüzemnél. A 
tervszerű megelőző karbantartás biztosítása, a rendszeres ellenőrzés, amelyet a bányaműszaki 
felügyelőséggel karöltve tartanak a műszaki vezetők –, eredményhez vezettek, mert ma már 
sokkal biztonságosabb az üzemi termelés.‖105

 

 

 „Szénbányászatunk fejlődésének alapja: a gépek széleskörű alkalmazása, a korszerű 
bányaművelési módok meghonosítása  

 Napjainkban egyre több szó esik a bányaüzemekben, a műszaki és újító tanácskozáso-

kon azokról a feladatokról, amelyek rohamosan fejlődő iparunk – ezen belül a szénbányászat 
– dolgozóit foglalkoztatják. E megnyilvánulások még inkább fokozódtak a XXI. kongresszuson 
elhangzott, a fejlődés soha nem tapasztalt perspektíváját meghatározó tervek, és a március 6-i 

párthatározat megjelenése óta.  

Elöljáróban el kell mondanunk, hogy a párt nem követeli meg az értelmiség minden képviselő-
jétől – jelen esetben a szénbányászatban dolgozó műszaki közép és felső vezetőktől – a mar-
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xizmus–leninizmus ideológiájának teljes elfogadását.106
 Azt viszont elvárja, hogy magáénak 

vallja a szocializmus építésének fő célkitűzéseit, segítse azok megvalósítását a maga munkate-

rületén. Nyújtsa képességeinek maximumát a szénbányászat fejlődéséért, a korszerű bánya-

művelési módok meghonosításáért.  

Melyek azok a feladatok, amelyek a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben a műszaki fej-

lesztés irányvonalát megszabják? Nézzük meg, milyen eredményeket értek el egyes üzemek e 
nagyfontosságú munkában.  

 A gépesítési és kutatási vonalon az év eltelt szakaszában, csakúgy, mint 1958-ban is, 

azok a témakörök határozzák meg a munka természetét, amelyek emelik a termelékenységet, 
csökkentik a bányászok fizikai igénybevételét és javítják a széntermelés minőségét.  

Ismeretes, hogy a tröszt és az üzemek dolgozói sokat tettek ezért, mégis van olyan terület, ahol 
nem kielégítőek az eredmények. Gondolunk itt elsősorban a gépesített jövesztésre és a rako-

dásra. Elgondolkoztatóak a számok, hiszen az elmúlt évben a tröszt 2,1 százalékos teljesít-
ményt ért el a gépi jövesztésnél. Ezzel szemben 1959 eddig eltelt szakaszában ez a szám min-

dössze 0,9 százalék. Hasonló lemaradás van a gépesített rakodási munkánál is. Itt viszont 
figyelembe kell venni, hogy az említett eredményes teljesítményt produkáló időszakban három 
darab Gornyák-kombájn és három darab F4 típusú fejtőgép üzemelt. Ezzel szemben ez év első 
negyedében például mindössze 1 Gornyák- kombájn működött.  

Sajnos tény, a kombájnjövesztéssel kapcsolatban az a tapasztalat, hogy a gépi művelés általá-
ban bizonyos fokú minőségi romlást okoz a széntermelésben. Ez természetesen nagyobb gon-

dossággal és több figyelemmel kiküszöbölhető.  

 Ha a termelés folyamatosságáról gondoskodunk, a szállító- berendezések üzembizto-

sak, a kezelőszemélyzet jól begyakorolt, úgy a kombájnművelés segítségével, számítások és 
műszaki becslések alapján mintegy 20 százalékos teljesítményemelkedés érhető el. 

Ez kétségtelenül előnyös, de szükséges az is, hogy a szén felaprózódásával kapcsolatos hátrá-
nyokat is figyelembe vegyük. Éppen ennek megszüntetésére a tröszt vezetősége megbízta a 
gépalkalmazási és kutatási osztályt, hogy a minőségellenőrzési osztállyal karöltve készítsen 
egy tanulmányt, amely a szén felaprózódása és a kombájnos művelés közötti összefüggést tisz-

tázza. A tanulmány elkészítését már megkezdték.  

A gépesített rakodás biztosítása érdekében az elmúlt évben 8 Hidasi-féle rakodógép ér-

kezett a tröszt üzemeibe. Az első kísérletek után a gépek elosztásának eredeti terve megválto-

zott, így az ormosbányai VI-os aknába került 4 rakodógép, amelynek segítségével a műszaki 
vezetők a koncentrációs rakodást kívánták megoldani. 
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E munka előrehaladottságáról csupán annyit, hogy a négygépes koncentrációból június 1-től 
már három gép üzemel, s rövidesen megindul a negyedik rakodógép is. Az eredmények bizta-

tóak. Azonban mint tapasztalatot elmondhatjuk, hogy a Hidasi-féle rakodógépek – bár elvi 
felépítésük helyes – egyes szerkezeti részeiben nem működnek kielégítően. Gondolunk itt első-
sorban az ormosbányai esetre, amikor is két alkalommal előfordult rakodólánc szakadás, és 
csaknem minden gépnél gyakori az elektronikus részek üzemzavara.  

A korszerű bányaművelési módok egyik legeredményesebb kísérletei az acéltámos bizto-

sításhoz fűződnek. Bevezetését a múlt év végén kezdték meg, s jelenleg három üzemnél meg-

honosodott. Az elmúlt negyedév folyamán a rudolftelepi IV-es aknában és Lyukóbányán 
mindhárom hónapban folyamatosan acéltámos biztosítással dolgoztak, a sajószentpéteri II-es 

aknában viszont csak márciusban. E bányaművelési mód – amellett, hogy biztonságosabb 
munkakörülményt nyújt – 1 122 köbméter bányafa megtakarítást jelentett, ennek értéke közel 
700 ezer forint. Ha azonban a számításokat nem a frontfejtési termelés, hanem az üzemi fafo-

gyasztás alapján végezzük, úgy ez a megtakarítás a 800 ezer forintot is meghaladja.  

Örömmel beszélhetünk arról, hogy az acéltámos biztosítás az említett üzemeknél bevált, az 
emberek megszerették, biztonságban érzik magukat és szívesen dolgoznak vele.  

Napjainkban több mint 200 méter front van biztosítva acéltámmal, de a tröszt műszaki vezető-
sége elhatározta, hogy az év végére 600 méteren felül lesz az acéllal biztosított fronthossz.  

Eredmények, újabb feladatok és kisebb hiányosságok – ezek jellemzik a Borsodi Szén-

bányászati Tröszt műszaki fejlesztésének munkáját. Van tehát tennivaló bőven. Éppen ezért 
aknázzuk ki azokat a lehetőségeket, melyek munkásosztályunkban, értelmiségünkben rejlenek. 
Az adottságok megvannak. Iparvezetésünk rendszere, a nagyobb üzemi önállóság lehetőséget 
nyújt a dolgozók alkotó kezdeményezésének felkarolására. A műszaki értelmiség, az egyes 
üzemvezetőség igényelje ezt a hatalmas erőt.  

Páulovits Ágoston‖107
 

 

„Sikeres vájárvizsgák Sajószentpéteren  

Elérkezett a régen várt pillanat, amikor három kemény és szorgalmas tanulóév után 
pontot tehettek a sajószentpéteri 103-as számú Iparitanuló Intézet legidősebb vájártanulói 
tanidejűk és munkájuk végére.  

Ennek a három évnek tananyagát kérték most számon tőlük az iskolában tanáraik,, az üzem-

ben pedig oktatóik. A számonkérés bizonyságot tett arról, hogy tanulóink nagyobb része ko-

molyan foglalkozott az önként vállalt feladattal: a tanulással, megállták helyüket mind az el-

méleti, mind a gyakorlati vizsgákon, öten kiváló vájároklevelet kaptak: (Dávid Sándor, Zakár 
Béla, Mayer János, Kiss Vince, Pintér Barna). A legjobbak felvételüket kérték a Miskolci Bá-
nyaipari Technikumba.  

Tanulóink ezen eredményes vizsgájukkal akarták kifejezni köszönetüket a kormányunk adta 
lehetőségekért és áldozatokért. Ezúton szeretnék továbbá köszönetüket kifejezni mindazoknak, 
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akik vizsgájukat közvetlen elősegítették: Kerényi Bélának, a vállalat volt főmérnökének, 
Bombicz József főmérnöknek, Duzsik József 'igazgatónak, Kádár Sándor üzemvezetőnek, Cs. 
Tóth József gyak. okt. vezetőnek és Demeter Béla iskolaigazgató elvtársnak.  

Oklevelet szerzett vájártanulóinkat sikeres vizsga után egyhónapos szabadságra mennek, 
majd ezt követően megkezdik munkájukat a termelő üzemekben. Arra kérjük őket, legyenek 
igazi, becsületes és szakmájukat szerető bányászok, adják át. az iskolában és tanbányában 
szerzett tudásukat munkatársaiknak. Hallgassák meg ők is a tőlük tapasztaltabb bányászokat, 
ezzel tovább öregbítik tanbányánk és intézetünk jóhírét.  

Termeljetek és küldjétek fel minél jobb és több szenet ezzel vehetitek ki részeteket legaktívab-

ban szocialista hazánk építéséből.  

Micskei Bálint  

Sajószentpéter‖108
 

 

„A pécsi bányaipari technikum esti tagozatának negyedéves hallgatói az elmúlt na-

pokban tanulmányi utat szerveztek a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben. Megtekintet-

ték a Lyukóbánya acéltámmal biztosított frontfejtését, a sajószentpéteri II-es aknát, az 
ormosbányai II-es akna kétpados frontfejtését. A hallgatók gazdag tapasztalatokkal tértek 
haza.‖109

 

 

„Jól vizsgáztak a bányamentő tanfolyam hallga-

tói 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozóinak egy 
része és az üzemi főmérnökök egyhónapos bányamentő 
tanfolyamon vettek részt, Harminchét hallgató vizsgázott 
a napokban, s mint hallottuk, nagyon szép eredménnyel.  

Ihász Sándor, a sajószentpéteri bányamentő állomás 
parancsnoka lelkiismeretesen, nagy szorgalommal vezet-

te a tanfolyamot. A vizsgán résztvett a minisztérium osz-

tályvezetője, Török Zoltán,110
 a Kerületi Bányaműszaki 

Felügyelőség főmérnöke, Szentpéteri Ernő és a szakszer-

vezet megbízásából Dozsnyák János elvtárs.‖111
 

 

Vájáriskolai hirdetés112
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„Münnich Ferenc elvtárs, a kormány elnöke mond beszédet Borsodban a bányászna-

pon  

 Nagyszabású ünnepségre készülnek Sajószentpéteren 

 Hazánkban most tartjuk meg kilencedszer a bányászok ünnepét. Az ünnepségre min-

denütt nagy lelkesedéssel készülnek; nálunk különösen kedvesnek ígérkezik ez a nap. A borso-

di bányászok az évi terv teljesítése során derekasan kiveszik részüket a munkából, a kongresz-

szusig versenyben kiváló eredményeket értek el a minőség javításában. Munkájuk elismerése-

ként ebben az évben is megrendezik a hagyományossá vált központi ünnepséget.  

Az ünnepséget Sajószentpéteren a bányászkertben tartják, ahol Münnich Ferenc elvtárs, a 
kormány elnöke mond beszédet.  

A nagyszabású ünnepség már szombaton megkezdődik. A délutáni órákban több sportrendez-

vény, térzene lesz, este pedig tűzijáték szórakoztatja a község lakosságát. Szombaton Perece-

sen, Ormosbányán, A1berttelepen, Edelényben, Királdon és: Farkaslyukon hasonló rendezvé-
nyeket szerveznek.  

Vasárnap reggel zeneszóra ébrednek a bányászok. A 10 órakor kezdődő központi ünnepségen 
a környező községek: Herbolya, Parasznya, Sajólászlófalva és a Pitypalatty-völgy bányászai 
vesznek részt. Külön vonattal érkeznek Rudabányáról azt érc-, a szuha- és mákvölgyi szénbá-
nyászok, valamint az edelényi küldöttek.   

A bányászok idei ünnepségén küldöttségekkel képviseltetik magukat a megye nagyüzemeinek 

dolgozói is. Diósgyőr, Ózd, Borsodnádasd és az ózdi tröszthöz tartozó bányaüzemek több mint 
ezer munkása érkezik Sajószentpéterre.  

Szocialista városunkból, Kazincbarcikáról a hőerőmű, a vegyikombinát, a központi szénosztá-
lyozó, az építő, vállalat, a ktsz-ek, a pedagógusok és a város lakossága közül többszázan 
meghallgatják Münnich Ferenc elvtársat és együtt ünnepelnek a bányászokkal.  

Az ünnepség délután kultúr- és sportműsorral folytatódik. A vendéglátó vállalatok több étel- 
és italsátrat állítanak fel. Este a szabadtéri színpadon a legjobb kultúrcsoportok szórakoztat-

ják a közönséget, majd ezt követően táncmulatságot rendeznek.‖113
 

 

„Közel húszezer bányász – Többszáz méter hosszú sátor-sor – Ipari különlegességek –
80 millió forint értékű áru – Kulturális- és sportműsorok – a bányásznapi ünnepsége-

ken… 

Sajószentpéteren  

A borsodi szénmedencében Sajószentpéteren kerül sor központi ünnepségre és a 
nagygyűlésre. Erre a megye minden bányaüzemétől népes küldöttség, közel 20 ezer bányász 
érkezik. S a bányászokkal együtt ünnepelnek a dolgozó parasztok is. Sajószentpéterre meghív-

ták az edelényi és a mezőkövesdi járás termelőszövetkezeteinek küldötteit is az ünnepségre. 
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Már felépítették a többszáz méter hosszú sátorsort, amelyben megtalálhatók a helyiipar, s 

megyénk legjobb kisiparosainak pavilonjai, a különleges borkóstolók, lacipecsenye-sütők.  

Sajószentpéter utcáit zászlódíszbe öltöztetik a helybeliek, hogy a külsőségekben is kifejezzék 
az ünnepi hangulatot…‖114

 

 

 „A megbecsülés, a tisztelet jegyében ünnepeltek Sajószentpéteren a borsodi bányászok  

Húszezer főnyi hallgatóság előtt dr. Miinnich Fe-

renc
115

 elvtárs, a forradalmi munkás-paraszt kor-

mány elnöke mondott beszédet 

V/erőfényes napra ébredtek a 
sajószentpéteriek vasárnap. Már kora reggel né-
pesek voltak az utcák, ünneplőbe öltözött bányá-
szok, tarkaruhás lányok, asszonyok, harcos vete-

ránok, mellükön kitüntetésekkel sétálgatnak. Vi-

rág- és zászlódísz s a község bejárata előtt szimbo-

likus bányász-.diadalkapu, pöttömnyi, kékruhás kis 
óvodások s annyi, annyi szín, élénk mozgás,, az 
arcokon mosoly, ünnepélyesség látható itt. Kedves 

vendég fogadására készülnek Sajószentpéteren: dr. Münnich Ferenc élvtársat várják, hogy 
együtt ünnepeljék a IX. bányásznapot. Közben a bányászkert melletti pavilonokban megkezdik 
a vásárlást; ki egy szőnyeggel, mások új kabáttal a hónuk alatt sétálgatnak. A környező kö-
zségekből a fiatalabbak kerékpárral indultak el, mások motorral, autóval, vonattal érkeztek az 
ünnepélyre. Alig néhány perccel 10 óra előtt feltűnik a vendégeket hozó első gépkocsi. A dia-

dalkapu előtti virágszőnyegnél áll meg a kormány vezetőjenek kocsija s lelkes ováció közepet-

te száll ki dr. Münnich Ferenc elvtárs, a Politikai Bizottság tagja, a forradalmi munkás-

paraszt kormány elnöke, s a kíséretében lévő Prieszol József elvtárs, a Központi Bizottság 
tagja, a megyei, pártbizottság első titkára. A várakozók: bányászok, idősebb asszonyok, úttö-
rők pillanatok alatt körülveszik a vendégeket, úgy, hogy álig jut szóhoz Ináncsi Sándor, a kö-
zségi tanács elnöke a köszöntőnél. Kedves ismerkedés, kézfogások percei telnek; mindenki 
közelről akarja látni a kormány elnökét. Majd visszaülnek a vendégnek az autóba. De mielőtt 
még rákanyarodnának a Bányász-kerthez vezető útra, megáll a gépkocsioszlop, s Münnich 
elvtárs kiszáll a kékkabátos kis óvodások csoportjánál. Megsimogatja a csöppségeket, néhány 
szót vált az óvónővel, majd az ünnepség színhelyére hajtanak, ahol már mintegy 20 ezer főnyi 
egybesereglett hallgatóság fogadta a vendégeket. 

A szabadtéri színpad emelvényén foglalnak helyet a vendégek, munkában élenjáró bá-
nyászok, meghívottak. Prieszol József elvtárs lép a mikrofon elé, meleg szavakkal köszönti az 
egybegyűlteket, a megjelent Münnich elvtársat, a nehézipari miniszter első helyettesét, 
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Lévárdi Ferenc
116

 elvtársat, Kaliczki elvtársat, a bányász szakszervezet képviselőjét, a cseh-

szlovák és bolgár vendégeket.  

– A mai napon az egész ország népe szeretettel ünnepli a bányászokat, akik ezt meg is érdem-

lik, meri fáradságos munkájuk következtében születtek azok az eredmények, amelyekkel most, 
a felszabadulás után 15 évvel büszkélkedhetnek. – Majd így folytatta Prieszol elvtárs. – Mi 

Borsod megyében különösen büszkék vagyunk a bányászokra, mert az ellenforradalom után 
ők voltak az elsők az országban, akik csákányt ragadtak, s ezzel megindították az iparban az 
életet.  

Kormányunk különös szeretetben, megbecsülésben, s nem utolsó sorban anyagi juttatásban 
részesíti ezen a napon a bányászokat. Ezen a napon kicseréljük bányászbarátainkkal élménye-

inket, megbeszéljük a feladatokat s mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél szebb 
eredmények elérésére mozgósítsuk bányász dolgozóinkat. – A megnyitóbeszéd után az ünnepi 
nagygyűlés szónoka, a kormány elnöke lépett a mikrofon elé.  

 Dr. Münnich Ferenc elvtárs beszéde  

 Kedves Elvtársaik! Kedves Bányászdolgozók! Lehet, hogy most megsértem az eddigi 
szabályokat, mert nem fogok előre elkészített ünnepi beszédet mondani, hanem igyekszem 
azokat a gondolatokat kifejezésre juttatni, amelyeket ez a baráti légkör, ez a szívélyes fogad-

tatás, amelyben részesültem a bányászok részéről, ébresztett bennem.  

Ez a mai ünnep kifejezi az ország népének, a kormánynak és a pártnak kivételes megbecsülé-
sét, a magyar munkásosztály egyik legjava, a harcos bányászok iránt.  

Elvtársak! Mi meglehetősen nehéz időket 
éltünk át az utóbbi időkben. Az eredmények 
mellett átmeneti csapásokat, vereséget is 
mért ránk az ellenség. Mi azonban tanultunk, 
s ha visszanézünk az elmúlt három év ered-

ményeire, azt állapíthatjuk meg, hogy saját 
kárunkból jól tanultunk. Megtanultuk, hogy 

nem lehet egységes a kormány egy szűk kis 
csoporton belül, ugyanígy nem lehet egység 

a pártban sem, hanem egységre kell törekedni az egész dolgozó néppel (Helyeslő közbekiáltá-
sok, taps.) Az eredményes építő munka alapja az, hogy kölcsönösen jól ismerjük egymást, 
hogy fogadjuk el a kritikát és az okos tanácsot kövessük. Ezt tét tűk eddig is, és ez nagy befo-
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lyással volt azokra a politikai és gazdasági eredményekre, amelyet az utóbbi időkben elér-

tünk.  

Elkerülhetetlen – folytatta beszédét Münnich elvtárs, hogy egy-egy üzem gazdasági mutatóiról 
beszéljünk, melyek példázzák, hogyan dolgoztak. Ezek a mutatók azt fejezik ki, hogy a Borsod 
megyei bányászok jól dolgoztak ebben az évben, s elindultak azon az úton, hogy megvalósít-
sák a pártkongresszus tiszteletére tett vállalásaikat.  

Ezután a bányászok életéről beszélt az előadó, párhuzamot vonva a régi és a mostani bá-
nyászélet között.  

– Ma a bányászoknak nem kell remegni azért, hogy a mindennapi kenyeret megkereshessék. 
Elég, ha megnézzük a falu és a város közti különbséget; szinte már alig van. – Elmesélte 
Münnich elvtárs egy diákköri élményét, amikor egy nagybirtokon járt. A látogatás alkalmával 
benézett egy versenyistállóba s meglepődve látta: a lovak részére a betonépületben folyóvíz és 
villanyvilágítás volt. Ugyanakkor látta azt is, hogy a parasztok, a cselédek ablaknélküli vá-
lyogviskókban, embertelen körülmények között, összezsúfolva laktak. Szedte az áldozatait a 

tbc. és a nyomorból fakadó más betegség.  

– Ezeket az emlékeket – folytatta — fel kell eleveníteni, különösen a fiataloknál, nehogy elfe-

ledkezzenek a múlt nyomoráról, hogy értékelni tudják a jelen-adta lehetőségeket.  

Erről feledkeztek meg azok a fiatalok, akiket megtévesztett az ellenforradalom, akik tejjel-

mézzel folyó Kánaánt vártak a Nyugattól. Később meggyőződtek arról, hogy ez nem így van – 

mint ahogy a hazatérő 42–43 ezer fiatal elmondta –, hanem nálunk sokkal jobb az életszínvo-

nal. Nem kell hónapokat a gyárkapu előtt várni, hogy munkát kapjanak; van szociális biztosí-
tás, ingyenes orvosi kezelés, nyugdíj.  

– Fel kell kelteni a valóságérzést a fiatalokban, a bányászokban is. Egyes bányászfiatalok 
azért mentek Nyugatra, mert úgymond, nem bírták a normát. Három hónap múlva ezek a bá-
nyászok menekültek vissza Franciaországból, mert ott senki nem törődött velük, nem törődtek 
egészségükkel, lakásgondjaikkal.  

Itt, a Sajó mentén, a Bükk vidékén gazdag szénvagyon, nagy kincs fekszik. Ezt régen a kapita-

listák saját érdeküknek megfelelően bányászták ki. Ha deficites volt az üzem, vagy más ipar-

ágban nagyobb volt a nyereség, leállították a bányát és az üzemi munkásokat szélnek eresztet-

ték, nem törődtek velük. Ez megváltozott.  

Mi szocializmust építünk, tervgazdálkodást folytatunk, szemünk előtt tartjuk a dolgozók gaz-

dasági és kulturális felemelkedését.  

A közeli napokban kerül nyilvánosságra a 15 éves lakásfejlesztési terv, melynek eredménye-

ként minden kéttagú családnak lesz háza, lakása. (Helyeslő közbekiáltások, zúgó taps.) Azt 
akarjuk, hogy mindenki emberi módon, kulturáltan éljen. Ehhez azonban szükséges, hogy a 
munkások, parasztok és értelmiségiek összefogjanak, közös munkájukkal segítsék a nemzeti 
jövedelem emelését.  

A kormány csak akkor tud fizetésemelést, árleszállítást végezni, ha megvan hozzá a kellő 
anyagi bázis, s ezt csak a dolgozók munkájának eredményeként lehet elérni.  
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Ez a kölcsönös érdekeltség az állam és a dolgozó nép között a szocializmust építő társada-

lomban. Ha ezt az elvet betartjuk, akkor megvalósítható pártunk célkitűzése, amely szerint a 
szocializmus építése abban áll, hogy a fejlődő gazdasággal együtt emelkedjék a dolgozók jólé-
te is. Építeni, alkotni kell, ehhez pedig munka, érő és gép szükséges. Ezeket kell okosan össze-

egyeztetni, hogy olyan terv jöjjön létre, amely előbbre viszi a dolgozók jólétének emelését és a 
szocializmus építését. A mai nap is jellemző szocializmust építő társadalmunkra. Mi a munkát, 
a dolgozókat ünnepeljük. Régen a király, királynéba földbirtokos és feleségének születés- és 
névnapja volt az ünnep. Ma a bányászokat ünnepeljük, akik nagyszerű termelési eredmények-

kel, több és jobb szenet adnak hazánknak, népgazdaságunknak. A párt és a kormány köteles-

ségének tartja, hogy a bányászok munkáját gépekkel, különböző berendezésekkel megkönnyít-
se.  

A munkakörülmény javítása alkotó kedvet, lelkesedést teremt az emberekben. Arra kérem a 
borsodi, bányászokat, hogy a következő napokban emeljék a termelés mennyiségét, a minősé-
get és ezzel méltóképpen fogják ünnepelni pártunk VII. kongresszusát.  

Ezután arról szólott Münnich elvtárs, hogy a proletárinternacionalizmus jegyében milyen 
nagy segítséget nyújtottak a baráti szocialista államok ahhoz, hogy az ellenforradalom után 
az ország kilábaljon a gazdasági nehézségekből, visszatérjen az élet a normális kerékvágásá-
ba. Beszédét így fejezte be Münnich elvtárs:  

– Arra kérem a borsodi bányászokat, hogy továbbra is lelkesedéssel dolgozzanak, forduljanak 
bizalommal a párthoz és kövessék útmutatását, hogy még nagyobb eredményekről, még szebb 
teljesítményekről adhassanak számot az országnak, az egész dolgozó népnek. 

 A meleg ünnepléssel, tapsviharral fogadott beszédet a csehszlovák és a bolgár vendé-
gek felszólalásai követték, majd Bartha K. Gyula elvtárs a miskolci járási pártbizottság titká-
ra zárta be a nagygyűlést. Münnich és Prieszol elvtárs számos párt és bányászvezető kíséreté-
ben megtekintette a vásárt. Szívélyesen elbeszélgettek a vásárló, az ünneplő bányászokkal. 
bányászasszonyokkal, gyermekekkel, majd ebéd után a kormány elnöke, a megyei titkár és a 
kíséretükben levő személyek, elfogadva az élüzem királdi bányászó meghívását, Királdra is 
ellátogattak, megtekintették az árusító pavilonokat s hosszasabban időztek a dolgozók köré-
ben.‖117

 

 

„A széntelepek gépi művelésének kikísérletezésére széngyalut állítanak üzembe a 
sajószentpéteri II. aknán  

 A sajószentpéteri II. akna már évek óta a Borsodi Szénbányászati Tröszt gépkísérleti 
üzeme. Különböző földtani viszonyok között itt próbálták ki a szovjet Donbasz-. Gornyák-

kombájnoknak a borsodi vékonytelepi szénbányászatban való alkalmazhatóságát.  

A sajószentpéteri II. aknán rövidesen új, nagyjelentőségű kísérlet kezdődik a Borsodi Szénbá-
nyászati Tröszt üzemeinél túlsúlyban lévő és csak nehéz fizikai munkával lefejthető, 70–80 

centiméteres vékonytelepek gépi művelésére.  
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A sajószentpéteri II-es aknán most készítenek elő egy új, 114 méteres frontot a Löbbe-féle 
széngyalu alkalmazhatóságának kikísérletezésére, mely több hónapra teszi lehetővé a gyalu 
folyamatos munkáját.  

Az új, folyamatos gépi művelésre az országban először előkészített kísérleti frontfejtés novem-

ber közepére, készül el, amikorra a Löbbe-féle széngyalu is megérkezik. A széngyaluhoz be-

épített kaparószalag is tartozik. A gyalu a szén keménységétől függően. 5–12 cm-es mélység-

ben „gyalulja‖ le a szenet, s azt közvetlenül a kaparószalagra dönti. A gyalu előrehaladásá-
val párhuzamosan a kaparószalag hidraulikus berendezéssel szorítható a szénfalhoz.‖118

 

 

Ide kívánkozik, hogy megjegyezzük, az előzőekben, amikor az újságokban megjelent, az „el-

ső hazai gyalus‖ kísérlet sikere (ez természetesen már a második hazai gyalu volt), annak a 

gép műszaki problémái miatt nem lett folytatása. Ezért is fordultak e gépkísérletek a külföldi – 

ott már igen jól működő – megoldások felé. Így került ide a Löbbe-féle gyalu. A gépkísérleti 
fejezetben ez is benne van! 

 

 „Tíz év alatt csaknem 2000 vájárt heveitek a borsodi vájártanuló intézetekben 

 A borsodi bányavidéken 10 évvel ezelőtt nyitották meg az első vájártanuló iskolát. 
Jelenleg már három vájártanuló iskola neveli a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemei részére 
a szakképzett vájárokat. Perecesen, Sajószentpéteren és Kurityánban az idén is csaknem 1000 
bányászfiatal sajátítja el a bányászkodás tudomá-
nyát. A vájártanulók a hagyományos 
bányászkodás mellett megismerkednek a legkor-

szerűbb bányaművelési eljárásokkal, a korszerű 
biztosítással és a gépi műveléssel is.  

 

Sajószentpéteri vájáriskolások119
 

 

Az elméleti oktatás mellett a gyakorlati képzés két 
tanbányában folyik, a harmadik tanbányát most készítik elő.    

Az elmúlt tíz évben közel 2000 bányászfiatal kapott vájároklevelet a Borsodi Szénbányászati 

Tröszt területén működő vájáriskolákban. Ezeknek nagyobb része a borsodi bányákban dol-

gozik, s képzettségüknél fogva jelentősen hozzájárultak, hogy a borsodi szénbányákban egyre 

emelkedik a bányászkodás műszaki színvonala.‖120
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 Sajószentpéteri vájáriskolások a kondói 
tanbánya bejárata előtt121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajószentpéteri vájáriskola az 

1950-es évek elején122
 

 

 

 

 „Ami lemaradást okoz a Sajószentpéteri 
Bányaüzemben  

 „A Sajószentpéteri Bányaüzem dolgozói a 
pártkongresszus tiszteletére az év elején vállalták, 
hogy éves tervükön felül 10 ezer 610 tonna szenet 
termelnek, ami üzemi szinten 102,4 százalékos 

tervteljesítésnek felel meg.‖  

Így szól a jegyzőkönyv szövege, ami a felajánlás megtételekor, március 26-án íródott. Azóta 
csaknem hét hónap telt el, hét hónappal rövidült a határidő. S milyen eredmények születtek? 
Hogyan teljesítette az üzem vállalását?  

Ha belepillantunk a bányaüzem teljesítményeit publikáló statisztikai kimutatásba, komoly 
lemaradást tapasztalhatunk.  

A Sajószentpéteri Bányaüzem éves tervét október 15-ig 99 százalékra teljesítette. A jelenlegi 
időszakra tervezett szénmennyiségnél 4230 tonnával kevesebbet adott a népgazdaságnak. 
Csak az e hónapi lemaradás 2279 tonna szén, így az üzem e hónapi tervét csak 89,5 százalék-

ra teljesítette.  

Amint láthatjuk, nagy lemaradás tapasztalható a Sajószentpéteri Bányaüzemnél a pártkong-

resszus tiszteletére tett felajánlások teljesítésében, azonban sokkal érthetőbbé válnak előttünk 
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ezek a hiányosságok, ha figyelembe vesszük azokat a hátráltató körülményeket, amelyek 
nagyban hozzájárultak a gyenge eredmények alakulásához.  

Két, a teljesítések alakulásában lényeges tényezővel kell számolnunk. Megnövekedett a bá-
nyaüzem termelési feladata, ami létszámemelést kívánt volna. Még most is munkaerőhiánnyal 
küzd a bányaüzem. Ugyanakkor pillanatnyilag megoldhatatlan problémát jelent a bánya-

üzemnek a Kossuth-akna, amely havi tervét – a természeti akadályok következtében – átlag-

ban csak 40–50 százalékra tudja teljesíteni. (Az elmúlt hónapok alatt a Kossuth-akna lemara-

dása mintegy 13 860 tonna szén volt.)  

Mi okozza az ilyen nagyarányú lemaradást?  

Az aknában uralkodó nagy nyomás a fő cső- és légjáratokat annyira összenyomta, hogy lehe-

tetlen az aknából csillével elszállítani a szenet. S emellett komoly megpróbáltatások elé állítja 
a bányászokat. Sok bányásznak fekve kell dolgoznia. Abban az esetben, ha megoldódna a 
Kossuth-akna problémája, az egész bányaüzem lényegesen nagyobb eredményeket tudna, fel-

mutatni a kongresszusi versenyben.  

KOVÁCS LÁSZLÓ‖123
 

 

 „ Megnyíltak a bányászakadémiák  

 A Borsodi Szénbányászaid Tröszt területén, 11 helyen nyílik bányászakadémia. Az 
ünnepélyes kezdés Sajószentpéteren történt kedden, október 27-én. Dojcsák János, a megyei 

pártbizottság ipari osztályának vezetője, valamint Törő Béla124
 a Tudományos Ismeretterjesz-

tő Társulat műszaki szaktitkára nyitotta meg a bányászakadémia előadássorozatát. Az első 
előadást dr. Zámbó János125

 Kossuth-díjas egyetemi tanár, rektorhelyettes tartotta „A hazai 
bányászati kutatások mai problémái‖ címmel. – A bányászakadémiák előadásainak részletes 
méltatására a későbbiekben még visszatérünk.‖126

 

 

 „Vastános munkahelyen üzemel a Löbbe-széngyalu  
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 Észak-Magyarország, 1959. október (15. évfolyam, 230-256. szám)1959-10-18 / 245. szám 
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 Törő Béla okleveles matematika szakos tanár, a Nehézipari Műszaki Egyetem Matematikai Tanszékének 
adjunktusa. Tanárom volt az egyetemen. Számos bányászati kutatás-fejlesztési témában dolgozhattunk együtt a 

későbbiekben is. 
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 Zambó János (Hegykő, 1916. május 2. – Miskolc, 2000. december 3.) bányamérnök, egyetemi tanár, az MTA 
tagja. 1954-től a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányaműveléstani Tanszékének professzorává nevezték ki, rövi-

desen a tanszék vezetője lett és 30 esztendeig irányította azt. 1955–1959 között a Bányamérnöki Kar dékánja, 
majd 1960–61-ben az egyetem rektorhelyettese, később, 1961 és 1972 között rektora volt. Rektori működése 
során nagy gondot fordított a hallgatók oktatására, de emellett sokat foglalkozott az egyetem fejlesztésével is. Új 
központi főépület, műhelycsarnokok, a hallgatók és oktatók ellátását szolgáló menza, új kollégiumi épület és a 
Selmeci Műemlék Könyvtárat is befogadó könyvtár létesült rektorsága idején. Egyetemépítő tevékenységét két 
alkalommal a „Munka Érdemrend’’ arany fokozata kitüntetés adományozásával ismerték el, a Miskolci Egyetem 
díszdoktora lett. Az Egyetem alapításának 50 éves évfordulója alkalmából a Pro Universitate és a Jubileumi 
Egyetemi Aranyéremmel tüntették ki. Aktívan részt vett az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
munkájában, különböző tisztségeket betöltve. Tudományos eredményeit többnyire az egyesület szakmai lapjá-
ban, a Bányászat című lapban tette először közre, emelve a lap színvonalát. 
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 Észak-Magyarország, 1959. október (15. évfolyam, 230-256. szám)1959-10-29 / 254. szám 
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 A sajószentpéteri II. aknában legnagyobbrészt azokat a fejtő-, rakodó- és szállítógépe-

ket próbálják, amelyeket a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben alkalmazni szeretnének.  

Mint ismeretes, itt próbálták ki annak idején a széngyalut is. Az akkori körülmények között a 
próbaüzemeltetés nem hozta meg a kívánt eredményeket. Most újabb munkahelyet készítettek 
a II. akna dolgozói, amelyet már korszerűen biztosítanak. Itt fogják munkába állítani a Nyu-

gat-Németországból érkező Löbl-féle127
 széngyalut. (sic) 

A géphez szükséges transzformátorház már befejezéshez közeledik, s nagyrészt elkészült, az a 
114 méteres fronthomlok, ahol majd az említett széngyalu üzemel. Ezt a munkahelyet 
vastámos biztosítással képezik ki az akna dolgozói.‖128

 

 

 „Perecesen, Sajószentpéteren és Kurityánban ebben az esztendőben csaknem ezer 
fiatal tanulja a vájár szakmát. A vájártanuló fiatalok a hagyományos szakmai oktatáson kívül 
a legkorszerűbb bányaművelési eljárásokkal és a gépi műveléssel is megismerkednek.‖129

 

 

 „Új bemutatókra készülnek a sajószentpéteri bányász színjátszók  

 A sajószentpéteri bányász kultúrotthon színjátszói egyszerre két csoportban, két külön-

böző produkcióra készüljek. Az egyik csoport Fehér Klára: „Nem vagyunk angyalok‖ című 
vígjátékát, a másik pedig a „Bástyasétány 77‖ című operettet próbálja. Az utóbbinak a bemu-

tatóját karácsonyra tervezik.  

Szorgalmasan gyakorol a 12 tagú népitánccsoport is Jacsmarik Gyula bányamérnök vezeté-
sével. A csoport rendszeresen szerepel a szakszervezeti és egyéb rendezvényeken.‖130

 

 

 „... hogy kevesebb verejték hulljon a föld mélyén 

 AZ AKNAIRODA ELŐTT a gépesítésről folyik a vita. A vélemények megoszlanak. Van 
olyan bányász, aki szeretettel várja a gépeket és szívesen látja a bánya mélyén. Mások viszont 
azt mondják: ,A gépekkel csak baj van. Hol a fejtőszerkezet romlik el, hol a bonyolult elekt-

romos rész mondja fel a szolgálatot... meg azután olyan eset is van, hogy érkezik egy gép és 
nincs előkészítve a megfelelő munkahely.‖ így az egyik csoport. – A másik – szintén véglet, 
„Csak annak nem jó a gép, aki maradi... és nem akar vele dolgozni. Annak mindig akad kifo-

gása. Bezzeg. amikor a lapát vagy csákány nyelét fogja, akkor mégiscsak a gépesítés barátja. 
Mert szó, ami szó, kevesebb verejtéket hullatnak azok a bányászok, akik gépekkel dolgoz nak.  

Nem tudom, meddig tartott a szavakkal való birkózás a gép és emberi erő között kinn a ködös, 
párás délelőttön. Hiszen a vitatkozók ugyancsak nyakasan védték igazukat. így hát Csákó Jó-
zseffel, a sajószentpéteri II-es akna bányamesterével elindultunk a föld alatti munkahelyek 

felé.  
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 A Bükk ez utolsó lankáin is úrrá lett a késő ősz. A domboldalon, ahol valamiféle boros pincé-
hez hasonlóan ásít beton szájával az akna személylejárata, 
megbámult a gyepes gaz… Na, meg a munkába menő gumi-

csizmás bányászok lába alatt elkeveredett a sárral. Itt még sár 
és fű... Kissé beljebb az aknában már csak sár, de az elég 
gyakran.  

Pedig úgy hírlik, ez modern bánya. Kísérleti aknának is neve-

zik. Nem csoda, hiszen itt váj először szénbe a Borsodba érke-

ző bányagépek legtöbbje. Hol fejtő, hol rakodó, máskor meg 
szállító gépekkel kísérleteznek a II-es akna bányászai. A fa-

ácsolatokat időnként betonoszlopok váltják fel. Úgy mondják 
a bányászok: „ezek 'modernebbek, biztonságosabbak‖.  

KISSÉ BELJEBB, ahol nem csurog a víz a főtéből, s a talp sem „izzad‖, három bányászsap-

kás, nekigyürkőzött ember körvonalai bontakoznak ki a karbidlámpák gyér fényében. Egyikük 
lapáttal pakolja a szenet a csillébe, a másik kettő új ácsolatok beépítésével foglalatoskodik. A 

gyalufront előkészítésén dolgoznak. A munkahely lassan kész, csak a gép... az nincs még itt. 

De úgy hírlik, mire szükség lesz rá, akkorra megérkezik. Azt mondják az itt dolgozók: „azzal 
könnyebben, olcsóbban, többet termelnek majd Az ácsolatok között félig pakolt csille áll. Ki-

szel Menyhért, a kis munkacsapat vezetője ma még a csákány nyelét markolja, mert itt bizony 

arra is szükség van. Szűk a hely. Vékony a szénréteg, alig 70– 80 centiméter. Azért lenne jó a 
gyalu – az kifejtené innen is – mondja a csille mögül előhúzódó Jurász György. Hármuk közül 
ő a legfiatalabb, KISZ-tag. Nem is olyan régen  még a Nyírség homokjain szaladgált, azután, 
hogy, hogy nem, bányász lett. Mosztics Sándor a csapat harmadik tagja sajószentpéteri. Apja 

is bányászattal foglalkozott, ő méltó utódja lett. Megszokta az ablaknélküli munkahelyet. 
Hosszú volna az a csillesor egymás mögé állítva, amit az évek teltével szénnel telerakott.  

A munkahelyről is megelégedéssel nyilatkoznak. Nincs itt semmi hiba – mondja Mosztics elv-

társ –, csak gép kellene. Gép! Különösen a szállításhoz. meg a rakodáshoz. Többet termel-

nénk úgy... és többet is keresnénk. így sem panaszkodhatunk, megkeressük a magunkét... 
110... 120 forintot is. Ha megjön a Löbbe-gyalu, azzal majd többet termelünk. Az a széngyalu, 
amely előtte volt itt, az is jó volt, de akadtak hibák is rajta. A kaparó sehogysem akarta az 

igazságot. Erről viszont annyi jót hallottam, hogy nagy reménnyel várom én is, meg munka-

társaim is. Mi „gépbarátok‖ vagyunk. Szeretjük azokat a bányagépeket, amelyek megkönnyí-
tik idelenn mindennapi munkánkat, s amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb verejték 
hulljon a föld mélyén. Csak könnyebb akkor, ha a gép fejt, rakodik és nekünk az ácsolás ma-

rad egyedül. Persze a biztosítás is más lesz. Itt van ez a sok acéltám. A jelenlegi 114 méteres 
frontot már vassal biztosítjuk. Rengeteg fát lehet így megtakarítani.  

– SZERETNEK VASTÁMMAL dolgozni?  

– Nehezebb, mint a fa, de biztonságosabb, korszerűbb – válaszolják szinte mindhárman egy-

szerre.  

A front túlsó oldalán már tágasabb a munkahely. Ez a gyalu alapvágat. Akárcsak az előbbi 
munkahelyen, itt is hárman dolgoznak serényen. Mészáros István, a csapat vezetője örömmel 
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újságolja, hogy jól haladnak a munkával. Ma is meg lesz a 45 csille, ők is vassal biztosítanak, 
ezen a műszakon is összeékeltek már jónéhány fémgerendát. Egész utcasor van belőlük. És 
mintha csak összebeszéltek volna Moszticsékkal – csaknem szószerint megegyezik a vastámról 
és a gépekről alkotott véleményük.  

Néhány percet beszélgetünk, aztán elindulunk kifelé Csákó József bányamesterrel. Útközben 
azon gondolkozom, vajon kinek volt igaza a vitázók közül? Az a kérdés, hogy azok akik ott 

fönn meglehetősen mérgesen beszéltek, az „acélbányászokról‖ azok milyen munkahelyen dol-

goznak. Mert ha ők is hétrét görnyedve fejtenék a szenet, s közben gyakran megtorolnék szén-

poros, Izzadt homlokukat – biztosan nagyobb tisztelettel gondolnának a gépesítésre és felen-

gedne nyakasságuk is.  

Ezt akartam megtudni, de mire kiértünk az aknából, a vitatkozók már szétszéledtek... Kezdő-
dött a délutáni műszak... s talán majd ott eldől ...  

 

 PAULOVITS ÁGOSTON‖131
 

 

 1960. 

 

 „ SWS 40-es réselőgéppel dolgoznak a sajószentpéteri II-es akna 18-as ereszkéjében. 

Ez a gép nagymértékben segíti a szén minőségének javítását. Ugyanilyen réselőgépet kap a 

haricai lejtősakna is, ahol az acéltámmal biztosított fronthomlokot réselik alá vele.‖132
 

 

 „Gornyák-kombájnok a sajószentpéteri II. aknán  

 A sajószentpéteri II. akna a borsodi szénmedence egyik legjobban gépesített üzeme. A 

napokban arról kaptunk hírt, hogy újabb Gomyák-kombájnokat állítottak munkába. A három 
darab kombájnt a 27-es siklói kétszárnyú frontfejtésén és a 28-as egyszárnyú fronton üzemel-

tetik. A\ fóteviszonyok igen kedvezőek.‖133
 

 

 „ Sajószentpéteren összeszerelték és kipróbálták a Löbbe-féle széngyalut 

 Néhány héttel ezelőtt érkezett meg Sajószentpéter II-es aknára a Löbbe- széngyalu. Az 
üzem és a tröszt szakemberei napokig tanulmányozták az újfajta széngyalu szerkezetét, s a 

vele kapcsolatos szakirodalmat.  

A szerelési munkálatokhoz szakemberek érkeztek, akik irányítják a géppel kapcsolatos munká-
latokat, mindaddig, amíg üzembe nem helyezik.  

A Löbbe-széngyalut a külszínen szerelték össze, próbálták ki működését. A külszíni próba 
után, amely sikerrel járt, leszállították a bányába, ahol rövidesen üzembe is helyezik.  
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Magyarországon ez az egyetlen ilyen széngyalu, de világviszonylatban is alig több mint száz 
került forgalomba. A szakirodalom szerint az újfajta gépnek igen nagy teljesítménye van. 3–
15 cm a gyalufogazat fogásmélysége, s előrehaladási sebessége 20–22 méter percenként. 
Óránként – 70 cm-es szénfalvastagságnál – körülbelül 26–28 tonna szenet termel.  

A Löbbe-széngyalu teljesen automatizált, elektromos meghajtású, a szénfal felé sűrített-
levegős előretoló berendezéssel működik; mögötte kaparószalag fut. tehát a gép önmaga ra-

kodik is. Szakemberek előzetes számítása szerint naponta 4 méter a frontelőrehaladási telje-

sítménye.  

A széngyalut a sajószentpéteri II-es akna 114 méter hosszú frontjához szerelik be.‖134
 

 

A kísérletről és eredményeiről a kísérleti technológiák című fejezetben lehet olvasni, szakiro-

dalmi cikkek alapján! 

 

 „400 kaparó-és gumiszalag a borsodi bányákban 

 A Borsodi Szénbányászati Trösztnél az elmúlt években a fejtéseken teljes egészében 
gépesítettek a szállítást. Az egyik legnehezebb fizikai munkát igénylő csillézés helyett ma már 
mintegy 400 kaparó és gumi szállítószalag segítségével továbbítják a kitermelt szenet a fel-

színre. A Hidasi-féle kisrakodók üzemeltetésével a szintén sok időt és erőt, igénylő rakodás 
gépesítését is megkezdték.  

A termelékenység fokozását fontos feladatnak tartják, s ezért nagy gondot fordítanak a fejté-
sek gépi jövesztésére. Az elkövetkezendő években számítani lehet arra. hogy mind több vé-
konytelepi szénmezőt kell lefejten. A 60–80 centiméter vastag széntelepeket pedig gazdaságo-

san csak géppel tudják kitermelni. Ezért a sajószentpéteri II. aknán gépkísérleti üzemet ren-

deztek be, ahol jelenleg Donbass- és Gomyák-kombájnokkal kísérletezik ki a vékonytelepek 
gépi művelésének lehetőségeit.‖135

 

 

„Kimagasló eredményeket érnek el a Borsodi Szénbányászati Tröszthöz tartozó bá-
nyaüzemek dolgozói 

 A Borsodi Szénbányászati Tröszthöz tartozó bányaüzemek magukévá tették a szakszer-

vezetek országos plénumának felhívását, s elhatározták: tovább folytatják a VII. pártkongresz-

szus tiszteletére indított munkaversenyt. A verseny továbbvitelének kezdeményezői a Miskolc. 

Bányaüzem dolgozói voltak, akik közvetlenül a SZOT felhívása után felajánlották, hogy terme-

lési tervüket 102,1 százalékra, összüzemi teljesítményüket pedig 101 százalékra teljesítik.  

A Miskolci Bányaüzem dolgozóinak felhívásához azonnal csatlakoztak a tröszthöz tartozó 
bányaüzemek dolgozói.  

A sajószentpéteri III. akna bányászai vállalták, hogy termelési tervüket 101 százalékra, össz-

teljesítményüket szintén 101 százalékra teljesítik. A maguk állította magas követelményeket 
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nem a munkáslétszám növelésével, hanem az improduktív műszakok csökkentésével, a szivaty-

tyúk, szállítógépek automatizálásával, s az így felszabadult munkaerőknek a produktív mun-

kába való állításával akarják elérni.  

Ugyancsak szép vállalások születtek a sajószentpéteri II-es aknában is. A II-es aknaiak április 
4. tiszteletére a széngyalu beindítása után úgy tervezik, hogy esedékes tervüket 102 százalékra 
teljesítik. A takarékosság területén 20 köbméter bányafa megtakarítását vállalták.‖136

 

 

 „BÁNYAMENTŐK 

 MENTŐK, TŰZOLTÓK körében, legalábbis szerény tapasztalataim szerint, él bizo-

nyos elégedetlenség amiatt, hogy munkájukat – jellegénél fogva – csak alkalmilag becsülik. 
Baleseteknél, tűznél rájuk terelődik és szegeződik a figyelem. Ilyenkor fürdenek a dicsőség-

ben, szerető, elismerő szók erősítik öntudatukat. azután visszavonulnak „készenlétbe" és me-

gint megfeledkeznek róluk. Gondolom, van némi igazság ebben az állásfoglalásban, s nem 
valamiféle túlzott érzékenység támasztja a mellőzöttség gondolatát.  

Magamon is lemérhettem a közvélekedés hőfokát, amikor a napokban Sajószentpéteren járva, 
gépkocsink beleakadt a sárba és a közelben „pihenő – heverésző – ráérő‖ mentők – bánya-

mentők! – azonnyomban segítségünkre siettek és kihúztak bennünket a dágványból. Az idéző-
jelek közé tett szavak akkori morfondírozásom kifejezői. Ha verőfényes tavaszi napon találko-

zunk velük, alighanem még azt is hozzáfűzöm: könnyű nekik, 
egész nap süttethetik a hasukat.  

Kicsit beljebb kerülve, hamarosan megtudtam, hogy ami a 
hancúrozást és a hassütögetést illeti, kicsit másképpen állnak a 
dolgok.  

Nem tréfa ám az, amiről a Borsodi Szénbányászati Tröszt Köz-

ponti Bányamentő Állomásának szolgálati utasítása szól: „A 
Bányamentő Állomás célja: a tröszt bányaüzemeiben az em-

beréletet és a népgazdasági vagyont fenyegető veszélyek leküz-

dése, az élet- és vagyonmentés.‖  

Nos, Ihász Sándornak, a szénosztályozó főmérnökének érdekes 

tájékoztatója éppen azt érzékeltette, milyen magasfokú szerve-

zettséggel, körültekintő gondoskodással és korszerű, egyre 
modernebb felszereléssel, biztosítják ennek a célnak elérését. (Ihász elvtárs úgy kerül az osz-

taghoz. hogy a mentőállomás szolgálatilag a szénosztályozóhoz tartozik. A mentőállomás pa-

rancsnoka egyébként Podhorányi László137
 mérnök.)  
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 Az 1970-es évek közepén, a borsodi mentőállomáson Laci bácsi volt a parancsnok, Dr Dohányos Pali bácsi a 
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Rajz Matyi lett a parancsnok, ő pedig a biztonságtechnikai osztályon dolgozott.  
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– Legelőször talán nézzünk körül! Ezek a katonás rendben sorakozó apparátusok – oxigénes 
légzőkészülékek. Itt az állomáson 42 darab van belőlük. 2–2 órára állandó oxigént biztosíta-

nak a mentőknek.  

– EZ A TETSZETŐS KÉSZÜLÉK – Pulmotor oxigénes lélegeztető, széndioxid adagolással. 
Hat ilyennel is rendelkezünk. Nemrégiben csakis orvosi felügyelet mellett működhetett. most 
már minden vizsgázott mentő használhatja. 

– Az ún. Draeger 19/31. mintájú gázvizsgáló készülék is igen egyszerű, ötletes megoldás. A 
nagy számban található monoxidvizsgáló fiolák hatfajta gáz előfordulását jelzik. (Monos Já-
nos elvtárs, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója megjegyzi: Még a 40-es évek elején is 
kanári madarat, tengeri malacot és fehér egeret vittünk a bányába. Ha elpusztultak – gázve-

szély volt.)  

– A régimódi, de egyébként igen elmés „Inhabad‖ élesztő készülék mellett, amelyet különösen 
hosszú időt igénylő élesztésnél alkalmazhatnak előnyösen, érdemes megnézni ezt a pompás 
elektro-stimulátort. Zseblámpaelemekkel működik, amelyek könnyen pótolhatók. Vibrátor van 
beleépítve. Elektromosáram impulzusokat ad, ezek az ideg- és légzőizmok görcsösségét oldják 
és az eszméletlen embert „átstimulálják",  

Becses kincsünk az oxigénáttöltő palack, segítségével osztjuk szét az oxigént az ipari palac-

kokból a mentőkészülékekbe.  

Az udvarra kitekintve, a fakaruszhoz hasonló gépkocsit látok.  

Igen, ez a riadókocsi, amelynek teljes felszereléssel állandóan készen kell állnia. 38 féle tárgy 
található benne. Így: mentőkészülékek, légponyvák, telefonhuzal, tábori telefonkészülék stb.  

Ezek a készülékek a szó szoros értelmében életet le-

helnek magukból. De csak akkor, ha a társai életéért 
kockázatot vállaló bátor ember, életet lehel beléjük. 

Ilyen keménykötésű, egészségtől, erőtől duzzadó férfi-
ak állnak mellettünk. Cifra György, az edelényi I. 

akna vájára. Banu Ferenc, a II. aknától, Üveges Jó-
zsef, az I. akna csapatvezető vájára. Turai D. János, a 
II. akna bányatechnikusa, mindannyian ácsok, kőmű-
vesek is egyben, sok szakmában járatosak, no és vizs-

gázott bányamentők.  

 

A Borsodi Szénbányák Bányamentő  
Szervezetének Szolgálati Utasítása138

 

 

SZOLGÁLATUK EGY HÉTIG tart, aztán más vizsgá-
zott mentők jönnek ügyeletre, ők pedig visszatérnek 

munkahelyükre.  
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A szolgálat – magyarázza Ihász elvtárs – megszakítás nélkül napig tart. Délelőttönkint foglal-

kozás van. délután készenlét és pihenés, éjjel alvás. A hét nap alatt senki se hagyhatja el szol-

gálati helyét és minden percben készen kell állnia a „bevetésre". A szolgálatos bányamentő 
naponta 124 forint bért kap és teljes ellátást. Tényleges mentésnél ehhez járul még a mentési 

munkabér. 

Monos elvtárstól megtudjuk, hogy a tröszt üzemeiben 400 kiképzett bányamentő dolgozik. A 
kurityáni tanfolyamon jelenleg 26 hallgató sajátítja el a szükséges ismereteket. A korhatár a 
mentőknél 21–45 év. A kiképzett mentőknek negyedévenkint gyakorlaton, évenkint orvosi vizs-

gálaton kell megjelenniök.139
  

 

Farkaslyuki állomás, 1963.  
Újraélesztési gyakorlat.140

 

 

A szolgálati utasítást kiegészíti a részletes riasztási terv. 
A riasztás és mentés gyorsaságára hadd mutassak be 
egyetlen adatot a riasztási naplóból, a bányamentők kró-
nikájából. 1959. december 22-én az edelényi II. aknában 
tűz ütött ki. 6.30-kor szólalt meg a riasztócsengő, 10 órá-

ra már teljesen elfojtották a tüzet. Ha bárhol az országban komolyabb tűz, vagy bányaszeren-

csétlenség következik be, életbe lép az országos riasztás.  

Még annyit befejezésül: tágas, otthonos, jól berendezett mentőállomás épül a szénosztályozó-
nál.  

 

Berente, 1962. március 2. A Borsodi Szénbányászati  
Tröszt központi állomásán az üzemegységek  
bányamentőiből szervezett mentőosztag tagjai  
felszerelésük használatát gyakorolják. 141

 

 

TAPASZTALATAINK megnyugvással tölthetnek el ben-

nünket. A bányamentés igen jó kezekben van. Ha valahol 

veszély támad, minden feltétel biztosítva van gyors elhá-
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 Később a Borsodi Szénbányák valamennyi műszaki beosztású dolgozója kötelezett volt a bányamentő tanfo-

lyamokat elvégezni. Bevethetőségüket az egészségügyi alkalmasság és a folyamatos, ismétlődő kiképzés biztosí-
totta. A borsodi területen két állomás létezett, Farkaslyukon az egyik, amely az ózdvidéki területért, Egercsehivel 
együtt felelt. A másik csapat a sajószentpéteri, majd később a szénosztályozói telephellyel bíró állomás volt. 
Mindkét helyen állandó parancsnok és helyettese (bányamérnökök), valamint állandó főműszerész, aki a felsze-

relésekért volt felelős. Őket egészítette ki heti váltásban, vagy a problémák esetén berendelt, egyéb kiképzett 
személyzet. Bevetés esetén a tartalék rajok azonnal bevonultak, hogy a mentéshez a folyamatos váltások bizto-

sítva legyenek. Podhorányi László, Tepliczky Aladár, Félhelyes Gyula, Treffimann Dénnes, Dr. Dohányos Pál, 
Rajz Mátyás, akik így hirtelen eszembe jutnak, kiváló kollégáink volta. 
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 Készítette: Birgés Árpád. Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum. Azonosító: MTI-FOTO-

F_PAD19631108006 
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rítására. Mégis azt kívánjuk – és ezt ne vegyék rossz néven a dolgukat jól értő bányamentők –, 

hogy riasztás helyett, ha mór mindenáron működni akarnak, inkább gépkocsikat húzzanak ki a 
sárból.  

Sőt! Ha kitavaszodik, inkább egykét órácskára süttessék hasukat a napon!  

Sárközi Andor‖142
 

 

 „Másfajta gondok 

–NOS, ELVTÁRSAK, hogy dolgozik a széngyalu? Mit szólnak hozzá a bányászok? 
Mert az nagyon fontos, hogy olyan gépeket adjunk nekik, amelyek segítik munkájukat. Mert az 
nem igaz, hogy a bányász nem szereti a gépet. Szereti, de csak azt a gépet szereti, amelyik 
megkönnyíti mindennapi munkáját. Az ilyen gépet a szívébe zárja a bányász – mondja Czotner 

Sándor
143

 nehézipari miniszter elvtárs, amint megérkezünk a sajószentpéteri II-es aknához.  

Volt már jónéhány bányagép ebben az üzemben – hiszen nem véletlenül nevezik kísérleti ak-

nának, de ezt a széngyalut alig párnapos próbaüzemeltetése során ugyancsak megszerették a 

bányászok. Emlékszem, amikor helyét készítették elő, már akkor is lázba jöttek az itt dolgozók, 
ha szóba jött a széngyalu. Nem kell robbantani... fúrni sem ... no meg azután a lapátot is le-

adhatjuk... Ez a kígyószerű masina nemcsak kifejti a szenet, hanem fel is rakja. A bányásznak 
csak biztosítani kell... de ezt a munkát azután jól el kell végezni, mert a széngyalu „megrázza" 
a főtét. Voltak, akik már a hallomás alapján bíztak a gépben, az óvatosabbjai viszont azt haj-

togatták: előbb lássuk mit tud, azután majd beszélünk róla.  

Ilyen gondolatokra emlékszem most, hogy elindulunk a Löbbe-gyalu „főpróbájára‖. Ebből az 
alkalomból jött Sajószentpéterre Czotner Sándor nehézipari miniszter, Haracska József ne-

hézipari miniszterhelyettes, Blaha Béla, a Bányász Szakszervezet főtitkára, Monos János, a 
Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója és Papp Károly, a megyei pártbizottság titkára. 
Valamennyien bányászruhát öltenek, s elindulunk a II-es akna bejárata felé. Nem sokkal ké-
sőbb már ott vagyunk a vastámmal biztosított 112 méter hosszú fronton. Úgy reng a föld mé-
lye, mintha valami óriás szív dobogna benne, amikor elindul a széngyalu. A fejtőfejet izmos 

karokhoz hasonlóan húzza a vastag lánc. Recseg, ropog a megszenesedett élet. Évezredek 
nyugalmát háborgatja a fényesen csillogó fém. Az acélkés erejét nem tudja megfékezni a feke-

te gyémánt hazája... Megy lassan, de kíméletlenül s a szénfal széjjelhasad... győz a gép.  

– No, elvtársak, mit szólnak ehhez a géphez – kérdezi Monos elvtárs az egyik bányásztól. aki 
árgus szemekkel. szinte átszellemülten figyeli, amint az acélfog maga elé gyűri a szenet. A 
fiatalember szeme felragyog, azután így válaszol:  

– Hát nem tudom, ki hogy van vele, de nekem nagyon tetszik, amit ez a gép művel. Tessék oda 
nézni, hát még ilyet nem is hallottam. Annyi szenet fejt le ez, hogy alig bírjuk elszállítani. 
Most már nem az a probléma, hogyan fejtsük a szenet, hanem az, hogyan szállítsuk el… Nem 

kell ide sem lapát, sem csákány, megteszi ez a magáét.  
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Csak most veszem észre Csákó elvtársat, a II-es akna bányamesterét, ő kalauzolt annakidején, 
amikor még az előkészületi munkák folytak, s jártam. Ő is sokat remélt a széngyalutól. Meg 

vannak elégedve? – fordulok hozzá. A bányamester felelet helyett a jól megrakott kaparósza-

lagra mutat, azután csak ennyit szól: – Nézzen oda... ez minden szónál ékesebben beszél... 
Látszik rajta, örül annak, hogy ezután kevesebb verejték hull majd a bánya mélyén. Nem kell 
hétrét görnyedve dolgozni, hiszen az itteni széntelep vastagsága alig haladja meg a 80 centi-

métert.  

– Én azt hiszem, a sajószentpéteri bányászoknak nem igen kell bizonygatni. hogy mit jelent a 

széngyalu. ők tudják a legjobban, hiszen éveken át mostoha körülmények között fejtették az 

ipar éltető kenyerét: a szenet… Emlékszem, amikor annakidején Királdon ehhez hasonló 
munkahelyen vájárkodtam, mennyi munkát kellett kifejteni egy-egy csille szénért. Ez meg egy 
perc alatt három csillét telepakol – így Blaha elvtárs.  

Csak a szállítást szervezzék meg helyesen elvtársak, veszi át a szót ismét a nehézipari minisz-

ter. Mert ez a mostani földalatti szállítás nem valami szerencsés megoldás. És a biztosításnál 
nagyon vigyázzanak...  

Új munkafolyamat... szokatlan feladatokat kíván, legyenek türelmesek. Tanítsák meg a bá-
nyászt a korszerű gépek és biztosítások helyes alkalmazására ... Kerüljenek el minden baleseti 
lehetőséget.  

AMIKOR a miniszter elvtárs e néhány gondolatot elmondta, látszott az embereken, mennyire 

jólesik nekik, hogy vezetőik nemcsak azzal foglalkoznak, hogyan lehet kevesebb erőkifejtéssel 
elrabolni a mélyek kincsét, hanem törődnek azzal is, hogy odalent, ahol a csillogó szénfallal 
kell megküzdeni, biztonságosabb legyen a munka. Hiszen aligha van ebben az országban 
egyetlen olyan anya, aki szívesen főzné gyermekeinek azzal a szénnel, amelyhez bányászvér 
tapad. Olyan ember, aki nyugodtan olvasna a meleg szobában, amelynek kályháját bányász 

élettel megfizetett szén fűti. Nem, ilyen szén nem kell senkinek, még akkor sem, ha azt géppel 
termelik. Éppen ezért, amikor ismét felzúg majd a Löbbe-féle széngyalu, gondoljanak arra a 
bányászok: verejték már nem hull – de vér se cseppenjen. 

Paulovits Ágoston‖144
 

 

 „Percenként 3 csille szenet termel a sajószentpéteri II-es aknán a Löbbe-féle 
szén gyalu  

 A Borsodi Szénbányászati Trösztnél egyre több vékony, 60–80 centiméteres széntelepet 
kell lefejteni.  

Ilyen vékony szénrétegekben a kézi fejtés nem gazdaságos, amellett pedig a bányászok munká-
ja rendkívül nehéz is. A fejtések gépesítésére üzembe állították a sajószentpéteri II-es aknán – 

Komló és Dudar mellett – a harmadik Löbbe-féle szén-gyalut  

A széngyalu kísérleti üzemeltetését február közepén kezdték meg. A Csire József, K. Molnár 
Lajos és Gampe László frontmesterek irányítása mellett dolgozó 20–20 főből álló gyalusbri-

                                                 
144

 Észak-Magyarország, 1960. február (16. évfolyam, 27-50. szám)1960-02-27 / 49. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 35. Sajószentpéter bányái 1957-1960 

92 

gád tagjainak sok nehézséget kellett leküzdeniük. El kellelt sajátítani a teljesen automatizált 
gép kezelését, meg kellett oldani a csuklós süveggerendás acéltámok átszerelését, mert a szén-

telep felett húzódó réteges főte a biztonságos ácsolást igen megnehezítette.  

A laza, könnyen omló főiéből víz is zúdult a frontfejtésre, aminek eltávolítása szintén sok gon-

dot okozott.  

A sajószentpéteri II-es akna gyalusbrigádjai a műszaki vezetők támogatásával a nehézségeket 
megoldották, s április elejétől már üzemszerűen dolgozik a gyalu. A 110 méter hosszú, 70 
centiméteres széntelepben már elérték az átlagos 1,8 méteres előrehaladást, az utóbbi napok-

ban pedig a 2,5 métert is. A gyalu a nyolc órás műszakból másfél órát dolgozik, míg a többi 
idő a biztosítással telik el. A gyalu a levágott szenet automatikusan a hozzá szerelt kaparóra 
forgatja, s onnan kerül aztán csillékbe. A fejtőgép teljesítménye már eléri a percenkénti há-
rom csillét Kézi erővel ugyanezt a mennyiséget műszakonként 35 vájár tudná elérni – igen 

nehéz fizikai munkával.  

A széngyalu gyors előrehaladása szükségessé teszi az új szénmezők fejtésre való előkészítésé-
re szolgáló elővájások sebességének növelését is.  

A május 1-ig tartó versenyszakaszban a bányászok most azt a feladatot tűzték maguk elé, hogy 
az eddigi 1,8–2 méteres napi vágatkihajtási sebességet, szovjet rakodógépek üzembeállításá-
val, négy méterre fokozzák. így havonta 100 méter vágatot hajtanak ki. amivel állandó mun-

kahelyet tudnak biztosítani a széngyalunak. A gépek már meg is érkeztek az üzemhez, s azokat 
rövidesen munkába állítják.  

A sajószentpéteri II-es aknán kialakított gyalus frontfejtés lesz a borsodi szénmedencében az 
első olyan nagyteljesítményű munkahely, ahol már a bányászkodás minden mozzanatát, a 
fejtést, a rakodást, a szállítást, valamint az elővájást is gépesítik.‖145

 

 

 „Olvasó bányászok  

 A Bányaipari Dolgozók Borsodi Trösztbizottsága a minap Sajószentpéteren rendezte 
meg a József Attila olvasómozgalom jelvényszerző versenyét. 

Már a kora délelőtti órákban egymás után érkeztek a résztvevők vonattal, autóbusszal a 
kultúrigazgatók vezetésével. Különösen szép számmal jelentek meg Perecesről. Ormosbányá-
ról és Sajószentpéterről háziasszonyok, MTH-tanulók. fizikai dolgozók. Izgalommal teli ünne-

pi hangulat uralkodott a teremben. Volt, aki könyvet, jegyzetet lapozgatott, mások kisebb cso-

portokban tárgyalták meg egy-egy olvasmány mondanivalóját.  

A virágokkal díszített nagy teremben két asztalnál folyt a beszámoló, amit irodalomszakos 

tanárok vezettek.  

Általában a bronz jelvény elnyerése volt a cél. A versenyzőknek ismerniük kellett József Attila 
életét és be kellett számolni négy kötelező és négy szabadon választott könyvről. Az ezüst és 
arany fokozatnál már magasabb a követelmény.  
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A versenyt levezető pedagógusok véleménye szerint meglepően jó felkészültségről és tájéko-

zottságról tettek bizonyságot az egyes versenyzők. Némelyikük olyan szép beszámolót tartott, 
hogy komoly vizsgának is beillett volna. Különösen figyelemreméltó ez fiatal bányászainknál, 
akik a nehéz fizikai munka mellett ennyi idót töltenek olvasással. A versenyen nagyon sok 

KISZ-fiatal. köztük Sikora István sajószentpéteri K1SZ- titkár is részt vett. 

A verseny szép megrendezéséért és ünnepi hangulatának megteremtéséért a Borsodi Trösztbi-

zottságon kívül a sajószentpéteri bányász kultúrotthon vezetőségét, illetve Kalinszky Józsefné 
könyvtárost illeti dicséret.‖146

 

 

 „ Korszerű bányászlakótelepek épülnek 

 Az országos lakásépítési program keretében változatlanul nagy helyet foglal el a bá-
nyászlakótelepek kiépítése. A bányászlakótelepeket korszerű települési központokká alakítják 
ki, ahol az új lakásokkal egy időben épül fel az óvoda, az iskola, az egészségház, a kultúrház, 
az üzlethálózat és a strand. 

Mintegy 1500 lakás épül Kazincbarcikán, csaknem 350 milliós költséggel, 100 férőhelyes 
óvodát, 60 férőhelyes bölcsődét, 12 tantermes iskolát s modern üzleteket is kap a lakótelep. 

Sajószentpéteren 580 lakás építését kezdik meg. százmillió forintos előirányzattal. Itt 
négytantermes iskola, 50 férőhelyes óvoda és bölcsőde létesül. Komlón – Kenderföldön – 320 

új lakás épül; Tatabányán, az Óvárosban további 240 lakás építését kezdik meg. Tovább épül 
az újvárosi városrész – itt 1100 lakás építését kezdik meg. 200 millió forintos előirányzattal. 

A Mátra vidéki Szénbányászati Tröszt dolgozóinak épül tovább a Gyöngyös, városi új lakóte-

lep. A Pécsi Szénbányászati Tröszt a meszesi lakótelepét fejleszti; az új városrészben 168 la-

kás épül fel. 

A lakások egy részének átadására még ebben az évben sor kerül, s az elkövetkezendő két év-

ben közművesített, korszerű városrészek lesznek azokon a helyeken, ahol az építkezéseket most 
megkezdik.‖147

 

 

„Tegnap befejeződtek a mentési munkálatok – a rohanó ár körülbelül 25 házat rongált 
meg Borsod megye bányavidékein 

Szerdán délben hatalmas felhőszakadás zúdult Borsodra. A Bükk hegység északi ré-
szére hulló hatalmas mennyiségű csapadék, a domboldalakon lezúdulva, a haricai és a varból 
völgyön tört utat magának, a Sajószentpéter felé vezető Pitypalatty völgyön keresztül. A víz-

tömeg percek alatt ötszörösére duzzasztotta a Harica-patakot, amely kilépve medréből tele-

fonoszlopokat sodort el s egymás után öntötte el a völgy bányásztelepüléseit.  

Még zuhogott a zápor, amikor az első mentőcsapatok: a tűzoltók, honvédség, rendőrség, mun-

kásőrség, valamint a bányászok önkéntes alakulatai megérkeztek a helyszínre, s megkezdték a 
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mentést Különösen a honvédségi alakulatok végeztek dicséretreméltó munkát; melligérő víz-

ben küzdöttek az áradás sodrával s mentették a lakosság ingóságait.  

A mentési munkák a késő éjjeli órákba belenyúltak. Az árvíz pusztítása nyomán körülbelül 25 
ház megrongálódott, az egyik a hömpölygő vízáradattól egészen megrongálódott, maga alá 
temetett egy gyermeket, aki életét vesztette.  

Az árvíz elvonulása után fokozott erővel folytatták a mentési és helyreállítási munkálatokat.  

A bányász községek ivóvíz ellátására tavaly készült vízvezetékeket két helyen rongálta meg az 
árvíz. A Borsodi Vízmű dolgozói a hibát kijavították, 
ezzel a lakosság ivóvízellátását biztosították. Ugyancsak 

megkezdték a kutakból a víz kiszivattyúzását és a kutak 
fertőtlenítését is. A tűzoltóság több szivattyúval dolgozik 
a házak pincéjében összegyűlt víz eltávolításán.  

Két bányát is veszélyeztetett a víz, melyet azonnal kiürí-
tettek. Csütörtökön mindkét helyen megkezdték a részle-

tes fenntartást. Az árvíz a haricai bányába is behatolt. A 
villámcsapástól megrongálódott transzformátor kijavítása után, az ár levonulását követően 
csütörtökön virradóra egész éjjel folyt a lejtősaknában összegyűlt víz kiszivattyúzása. Csütör-

tökön már az iszap eltávolítását és az elektromos berendezések helyreállítását végezték, hogy 
mihamarább megkezdhessék a rendszeres termelést.  

A bányászok és a munkásőrök önkéntes osztagai még az éjszaka folyamán helyreállították a 
völgy községeit Sajószentpéterrel összekötő iparvasutat is, amelyet a víz több helyen megron-

gált. Az ideiglenesen helyreállított pályán csütörtökön átszállással megkezdődött a személy- 

szállítás is.  

A tanácsok, a pártbizottságokkal közösen azonnal intézkedtek az árvízsújtotta családok elhe-

lyezéséről és így már mindenkinek megvan az ideiglenes otthona. Csütörtökön a 

földművesszövetkezeti boltokba megfelelő mennyiségű árut: kenyeret, húst, zsírt, zöldségfélét 
szállítottak, hogy a lakosság semmiben se szenvedjen hiányt.‖148

 

 

 „A gépesítési feladatok elvégzésével – a bányásznapi vándorserleg elnyeréséért  

 A X-ik bányásznapot előkészítő bizottság javaslatára vándorserleget alapítottak. A 
serleg elnyerésének feltételei között az idén a gépesítés áll előtérben. A Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt műszaki vezetői most mérték fel, hogyan tettek eleget a verseny feltételeinek, s 
milyen feladatokat kell még megoldaniok.  

Megállapították, hogy a versenyszakaszra eső széntermelési vállalásukat mintegy 30 000 ton-

nával túlteljesítették. A termelékenységet az előírt 102 százalék helyett 105 százalékra növel-

ték.  

Igen jelentősek a gépesítésben elért eredmények is. A tröszt birtokában lévő acéltámokat és 
csuklós süveggerendákat több mint 82 százalékban alkalmazzák. Az előírt 75 százalékos be-
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építés elérésére a kondói bányaüzemben most „tették vasba" a harmadik frontot, 8 új, 
vastámos frontfejtést alakítanak ki a sajószentpéteri II-es aknán is. Több bányaüzemben pedig 
növelik a vastámos fronthomlokok hosszúságát.  

 

A terven felüli vállalások tejesítéséért,  
Sajószentpéter Il-es aknán Plósz Dániel  
nap-nap után kimagaslóan jó eredményeket ér el.  
Képünkön a kaparószalag vágatának elkészítésén  
dolgozik.

149
 

 

Jelenleg a trösztnél egy széngyalu és két Gornyák kom-

bájn üzemel. Most teremtik meg a feltételeit a harmadik Gornyák kombájn üzemeltetésének 
Ella aknán. A rudolftelepi IV-es aknán pedig a Sahtyor kombájnt állítják üzembe.  

Legtöbb feladatot a rakodógépek üzemeltetésénél kell még megoldaniok. A tröszt tervet dol-

gozott ki a Hidasi-féle kisrakodóknak külszíni alkalmazására. Több bányaüzemben pedig kon-

centrált rakodást alakítanak ki, a rakodógépek üzemeltetésére. 

A kitűzött gépesítési feladatok elvégzésére csaknem 100 műszaki szakember és több mint 300 
szakmunkás, bányalakatos és vájár állt munkába, hogy a bányásznapi versenyben, a még mu-

tatkozó lemaradást behozva, elnyerjék a vándorserleget.‖150
 

 

 

 „Délutáni látogatás a sajószentpéteri II. aknában 

 A tikkasztó meleg után mindannyiunknak jól esett a bánya hűvös levegője. Varga Já-
nos főaknász haladt elől, s mi igyekeztünk a tempót tartani a féllábszárig érő vízben. A 
sajószentpéteri II. akna nem tartozik a megye legszárazabb aknái közé, ezt a legnagyobb jó-
akarattal sem lehet róla mondani. A falakról sok helyen erősen csorog a víz, s feláztatja jóko-

ra szakaszon a személylejáró talaját is.  

Útközben Karai Gáborral, a fiatal körletaknásszal találkozunk, aki hangos „jószerencsét‖-tel 

köszön, s hozzánk csatlakozik.  

Az Oláh-brigádhoz igyekszünk, amely jó munkájával kivívta az elismerést. Kísérőink szótlanul 
diktálják az ütemet Nehezen engednek fel, nehezen válnak barátságossá, arra valamiképpen 
rá kell szolgálni...  

 Az elveszett robbantókulcs…  

 Lassan érünk az Oláh-brigádhoz. Munkahelyük jól benyúlik a föld mélyébe. Több mint 
hatvan méterre vagyunk a föld alatt.  

Varga János útközben mindent figyelemmel kísér. A bányászlámpa fénycsóvája nem egyszer 
siklik végig a falakon, a biztosításon, a csillesorokon, a munkaeszközökön. Már látjuk az 
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Oláh-brigád tagjait, amikor Varga elvtárs egy gyors mozdulattal lehajol, a földről felemel 
„valamit" és a zsebébe süllyeszti. Mintha semmi sem történt volna, tovább megyünk. 

Az Oláh-brigád robbantáshoz készülődik. Behelyezik a szénfalba a robbanóanyagot. S már-

már minden készen áll, amikor Varga elvtárs megszólal:  

– Körültekintően végzik a robbantást?  

– ?!  

– Minden szabályt betartottak, amit a robbantás törvénye előír?  

– Igen, főaknász elvtárs – azonban nagyon bizonytalanul hangzik ez a felelet. Ők is érzik, 
hogy valami nincs rendben.  

Lázas futkározás kezdődik. Keresik a hibát, a szabálytalanságot s ekkor a bánya végéről, ahol 
a robbantások idején tartózkodnak a bányászok, egy ideges hang hadarja:  

– Eltűnt a robbantókulcs, emberek!... 

Egy pillanatig hallgatnak, s majd felocsúdva az első ijedtségből, Oláh elvtárs megkérdezi:  

– Hová tettétek?...  

– Mit ír elő a robbantás-szabályzat? – kérdezi Varga elvtárs.  

– A kulcsot nem szabad felelőtlenül a robbantókészülék mellett hagyni. A lőmesternek kell 

magánál tartania. 

– Még most visszaadom, de ha mégegyszer megismétlődik, nincs irgalom ...  

 Mire „irigy" a bányász?  

 A robbantáshoz készülődés szünetében feloldódik a feszélyezettség. Lente Miklós, a 
brigád egyik tagja munkájukról, a bányászról, annak vágyairól, gondolatairól, jelleméről 
beszél.  

– Irigy a bányász – veti közbe valaki. – Irigy arra, aki a bányászkodás mellett otthon földet 
művel. Hogy miért?  

– Mert a kettő együtt nem megy. Vagy a föld, vagy a bánya. Mindkettő egész embert követel. 
Aki a földet is műveli, itt lent már nem tud úgy dolgozni, mint az, aki műszak után kipiheni 
fáradalmait. S kevesebbet tud teljesíteni, s a brigád tagjaitól veszi el a keresetet. Csoda-e, 

hogy irigykednek, sőt inkább elítélik az ilyen embert?  

– No, de ilyen mind kevesebb van nálunk – mondja Kácsándi Pál. – A brigádban csak volt 

ilyen, jelenleg nincs.  

– Már nincs – erősíti meg kissé elpirosodott arccal Madzin József –, már aki ilyen volt is, 
megváltozott... Annak is belépett a felesége a termelőszövetkezetbe. S többé mór az sem kétla-

ki...  

– Helyesen cselekedett. Különben... a felesége nem minden érdek nélkül határozott így – vetet-

ték közbe. – Barátunk nap mint nap ki volt merülve, s ezt a felesége nem nézte jó szemmel...  

Jóízű, huncut nevetés a válasz.  
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 A főaknász panaszkodik  

 Elbúcsúzunk, s a főaknász kíséretében tovább indulunk. Útközben még érintjük Plósz 
Dániel szocialista munkabrigádjának munkahelyét, amely jó félóra járásnyira lehet 
Oláhéktól.  

Útközben Varga elvtárs elmondja legszivénfekvőbb panaszait, gondjait.  

– Tudja, a bánya gépesítése jó ütemben halad. Gépeket kapunk, ezzel nincs probléma, de al-

katrészeket annál kevesebbet. S talán ennél is nagyobb probléma, hogy a gépekhez nem ka-

punk megfelelő szakembereket. A létszám megvan, azonban a kellő szakképzettségű emberek 
hiányában csak létszám marad, s nem egy ütőképes termelési kollektíva. Itt lenne szükség se-

gítségre.  

Az utolsó szavakat mór maga is szuszogva mondja, öt is igénybe vette a sáros, vizes, csúszós 
feljárat.  

Kint erősen süt az augusztusi nap, szinte belekáprázik a szemünk.  

Kovács László‖151
 

 

 „Ünnepségek, gyűlések megyénkben a X. Bányásznapon 

 Megyeszerte készülődnek bányászaink, a borsodi dolgozók a X. Bányásznap méltó 
megünneplésére. Az Ózdi Szénbányászati Tröszt igazgatósága és szakszervezeti bizottsága 
Farkaslyuk bányatelepen rendez ünnepséget szeptember 4-én. vasárnap délelőtt 10 órai kez-

dettel. Ezen Prieszol József elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 
tagja, a megyei párt- bizottság első titkára tart ünnepi beszédet.  

Az Ózdi Szénbányászati Tröszt területén még a következő helyeken és előadókkal lesznek ün-

nepségek, mindenütt délelőtt 10 órai kezdettel. Putnok bányatelep: Benyák Béla; Királd bá-
nyatelep: Tajti Gyula; Somsály bányatelep: Csépányi Sándor; Borsodnádasd bánya: Lendvai 
József; Bánszállás: Kállai László; Perkupa: Simon Ferenc.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatósága és szakszervezeti bizottsága szeptember 4-én, 
vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel tart ünnepséget Perecesen, az MTH Intézetben. 

Itt Papp Károly elvtárs, a megyei pártbizottság titkára mond ünnepi beszédet. Délután 3 órá-
tól gazdag sport- és kultúrműsorban gyönyörködhetnek a bányászok.  

Edelényben a klub-kerthelyiségben délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepség, amelyen Ku-

kucska János elvtárs, a megyei pártbizottság titkára méltatja a bányásznap jelentőségét.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt területén a következő helyeken és előadókkal lesznek ünnep-

ségek, mindenütt délelőtt 10 órai kezdettel. Sajószentpéter bányászkert: Bartha K. Gyula; 
Ormosbánya művelődési ház: Laczkó Béla; Alberttelep: Váczi László; Kurityán MTH-kert: 

Dojcsák János; Sajókaza sörkert: Imre József; Herbolya bányatelep: Sárközi Andor; 
Kisbarca lakótelep: Szabados Gusztáv; Rudabánya: Tóth István.  
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A Hegyaljai Ásványbánya és Őrlő Vállalat dolgozói vasárnap délelőtt fél 10-kor tartják ünne-

pi gyűlésüket Mádon, a bányász művelődési otthonban. Előadó: Szabó József.‖152
 

 

 „Költők szava a bányász-legényszálláson  

 Sivár, barátságtalan a bányász-legényszálló környezete.  

Mikszáthnak a nevét viseli ez a szállás, amely a sajólászlófalvi bekötőül elágazásánál mere-

dezik ki a sártengerből. Az épület valaha a külszíni fejtés egyik felvonulási épülete volt, most 

átmeneti legényszállásnak rendezték be. 75–80 bányász él itt. akik a sajószentpéteri II. aknára 
járnak dolgozni.  

A legényszálló ebédlő-klub szobájában ezen az estén 46 bányász és néhány falubeli – a szom-

szédos Sajólászlófalváról – szorong a székeken, velük szemben néhány más bányászdolgozó. 
Ez utóbbiak a nemrég született bányász irodalmi színpad lelkes tagjai. 

A borsodi bányász Trösztbizottsúg kezdeményezésére. Perényi István, a trösztbizottság 
kultúrnevelési felelőse irányításával és néhány bányász kultúrmunkás fáradságot nem ismerő 
munkájával jött létre ez a kis irodalmi színpad, amely most a sajószentpéteri II. aknai aknabi-

zottság meghívására a sajólászlófalvi legényszálláson bemutatkozott. Helyes volt ennek a kis 
irodalmi színpadnak létrehozása, helyesek a céljai. A tehetségkutató szavalóversenyek útján 
kiválogatott versmondó bányászok időnként felkeresik a tröszt területén azokat a legényszál-

lókat, amelyeknek a kulturális ellátottsága gyengébb, és amelyek távolesnek azoktól a helyek-

től, ahol több kulturált szórakozást találhatnak a bányászok. Ebben a meglehetősen sivár kör-

nyezetben álló szállóban is eddig csak egy kis könyvtár, egy rádió és a televízió jelentette a 
kultúrát, a kapcsolatot a külvilággal. Nehezen is szánják rá magukat a szálló lakói, hogy a 
sötétben – és gyakran bizony a nagy sárban is – a sok kilométerre lévő Sajószentpéterre gya-

logoljanak be szórakozni.  

 Az ilyen és hasonló bányászszállások kulturális ellátottságának megjavítása célzatával 
hozták létra a kis utazó irodalmi színpadot, és ezért fogadták igen nagy örömmel az érkezését 
a szálló lakói, akik nagy zömmel most vettek részt először irodalmi jellegű rendezvényen. A 
műsor szereplői – vájárok, bányagépkezelők, egyéb bányászati dolgozók – Sajószentpéterről, 
Ormosbányáról és Rudabányáról jöttek el Sajólászlófalvára szabadidejüket áldozva fel. hogy 
egy jó órai nemes szórakozást nyújtsanak rosszabb körülmények között élű bányásztársaik-

nak. majd a műsor végeztével siettek haza. hogy az este 10-kor kezdődő műszakban leszáll-
hassanak a szénfal mellé.  

Érdeklődve várták a szálló lakói a műsor kezdetét. Nem volt itt színpad, vagy pódium, hiány-

zott minden külsőség. A hallgatók közül – mi tagadás – néhányon gyanakodva méregették a 
vendégeket: vajh, mit akarnak, mit hoztak? Perényi István vezette be néhány szóval az iro-

dalmi műsort, majd a bányászok elé léptek a versmondó bányászok. Rudabányáról Andrejcsik 

Pál, Ady „A hadak útja" és Petőfi „.Csokonai‖ című versével szerepelt. Viktor Gyuláné, Vár-

nai Zseni „Katonafiamhoz‖ című versét mondta el. Ormosbányáról Cseh Olga a „Hej, páva― 
kezdetű székely népballadát és József Attila  „Kései sirató"-ját adta elő. Horváth Ferenc pe-

                                                 
152

 Észak-Magyarország, 1960. szeptember (16. évfolyam, 206-231. szám)1960-09-01 / 206. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 35. Sajószentpéter bányái 1957-1960 

99 

dig Kiss József „A csók‖ és Gárdonyi Géza „Bakalevél‖ című versével szerepelt. A 

Sajószentpéterieket hárman is képviselték versmondásban. Putz László, Ady, Endre, „Álmodik 

a nyomor―. Nagy Tibor, Tóth Árvád „A holdkóros apród története" című versét mondta el, 

míg Kulcsár  Sándorné a „Kőműves Kelemen‖ című ismert népballadával szerepelt.  

Pribolyszki Mátyás Rudabányáról nagyszerű citeraszámokkal szórakoztatta a hallgatókat. 
Kitágult szemmel figyeltek a jelenlévők. Sokan talán mióta iskolából kikerültek, most hallottak 
verset először. Kőműves Kelemen balladáját, a Kései siratót, meg Várnai Zseni versét többen 
meg is könnyezték. És sokan derültek A holdkóros apród történeten, vagy Gárdonyi Bakaleve-

lén, amelyet Horváth Ferenc igen ízesen tolmácsolt. Résztvett az irodalmi színpad bemutatko-

zásán Ruttkai Ottó. a Miskolci Nemzeti Színház igazgató-helyettese is, – hallgatóként, tanács-

adóként, de a műsor végén ő is felemelkedett a hallgatóság soraiból, és Móra Ferenc „Kevély 
Kereki‖ című novellájának remekbesikerült előadásával nyújtott emlékezetes élményt a szálló 
lakóinak.  

 Nagyon tetszett a műsor a bányászoknak. Sokáig beszélgettünk is róla a műsor után. 
Látszott örülnek, hogy látnak szállón kívüli embert is. aki a szépet, a jót hozza közéjük. Talán 
ezt akarták viszonozni, amikor beszélgetés közben egyszer csak előkerült egy hegedű, egy 
cselló meg egy tangóharmonika és a műsorban is szerepelt citerával társulva, szinte kis hang-

versenyt rögtönöztek, mintegy az irodalmi műsor kiegészítéseképpen. Azt hisszük, nagyon 
őszinte volt a szállóbeliek kérése a búcsúzáskor: jöjjenek máskor is, jöjjenek gyakrabban!  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt területén sajnos nem a sajólászlófalvi az egyetlen, sok a 

gyámolításra szoruló legényszálló. Ez a kezdeményezés, illetve ennek következetes valóravál- 
tása sokat fog segíteni a bányász legényszállások kulturális ellátottságán. a bányászok kultu-

rális színvonalának emelésén. A sajólászlófalvi est és általában a bányász irodalmi színpad 
szervezése munkáiban igen dicséretes részt vállalt a trösztbizottság mellett Homyák József. a 

sajószentpéteri bányász művelődési otthon igazgatója és munkatársa Kulcsár Sándorné, aki a 

bányász kultúrélet egyik leglelkesebb aktívája és szervezője. A sajószentpéteri II. akna akna-

bizottságon Újházi József aknabizottsági titkár jó szervező munkájával segítette elő a bányász 
irodalmi színpad első, bemutatkozó előadásának sikerét. Lelkes munkájuk példakén lehet a 
többi, később sorra kerülő bányász-legényszállók műsorainak szervezésénél.  

 A Mikszáth-szállóban 46 bányászhoz jutottak el az irodalom gyöngyszemei. Negyven-

hat újabb munkásember került közelebb az irodalomhoz Lehet, hogy még nem barátai, de már 
érdeklődnek iránta. Már felfedezték a benne rejlő jót és szépet. És ez igen jelentős dolog.  

Benedek Miklós‖153
 

 

 „Irodalmi est Sajószentpéteren  

 Büszkén és örömmel mondhatjuk: Sajószentpéteren az irodalmi esteknek már hagyo-

mányuk van. A bányász művelődési otthon vezetői mintegy két évvel ezelőtt hívták össze elő-
ször az irodalmat kedvelő embereket ilyen műsorra. Az első estét újabb irodalmi rendezvé-
nyek követték, méghozzá állandóan telt házzal. Az ilyen, alkalmakkor szinte előadásról elő-
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adásra egyre több ember – a munkásszállók lakói, bányászok, értelmiségiek, diákok – kereste 

fel a művelődési otthont. Volt olyan előadás is, amikor többen a fal mellől figyelték a műsort, 

mivel már nem tudtak sehová leülni. 

Az irodalom megszerettetéséért kétségkívül a Miskolci Nemzeti Színház művészei tettek a leg-

többet, akik közül sokan a sűrített program ellenére is mindig tudtak – és tudnak – maguknak 

időt szakítani, hogy Sajószentpéteren is tolmácsolják az irodalom nagyjainak műveit.  

Néhány nappal ezelőtt újra irodalmi estet rendeztek a bányász művelődési otthonban. A Mis-

kolci Nemzeti Színház művészet közül Balogh Emese. Lóránd Hanna. Horváth Sándor, Ruttkai 

Ottó, Szekeres Ilona, valamint Herédi Éva karnagy és Hegymegi Ernő hegedűművész, az Er-

kel Ferenc Zeneiskola tanára látogattak el Sajószentpéterre. A közönség ez alkalommal is 
zsúfolásig megtöltötte a termet. A nagy várakozás megelőzte irodalmi est pedig olyan művészi 
élményben részesítette a megjelenteket, amely szinte már a várakozást is meghaladta. A szín-

ház művészei sok „nehéz‘‘ verset választottak, melyeknek igaz tolmácsolása a legnagyobb 
igényességet követeli meg. Az előadók azonban teljes biztonsággal szárnyaltak a maguk szab-

ta magaslatokon. Elég, ha csak néhány művet említünk illusztrálásképpen. Olyan versek sze-

repeltek műsoron, mint Babits: Danaidákja. melyet Balogh Emese adott elő a tőle megszokott 
igényességgel, vagy a Horváth Sándor által sok színnel, csevegve, majd magával sodróan 
szavalt Levél Arany Jánoshoz című Petőfi vers, vagy József Attila Kései siratója, melyet Rutt-
kai Ottó adott elő megrázó elemi erővel, szinte lebilincselve a közönséget. De ha csak talá-
lomra említjük is meg a példákat. akkor is képet kaphatunk az irodalmi est művészi értékéről. 
Lóránd Hanna  A néma levente egyik részletének nagysikerű előadása után – partnere Ruttkai 

Ottó volt –. ahol szinte pillanatról pillanatra más-más formában fejezi ki érzelmeit, ugyanúgy 
zúgott a vastaps. mint Szekeres Ilona érzelmi feszültséggel. lírai tisztasággal teli Petőfije után. 
Herédi Éva karnagy és Hegymegi Ernő hegedűművész szereplése nagyban segítette az est 
sikerét, és a hegedűművész közvetlen muzsikája könnyen megtalálta az utat a közönség szívé-
hez.  

Sajószentpéteren nagyon jól sikerült ez az újabb irodalmi est A színház művészei tiszta művé-
szetet, tömény irodalmat adtak, feledhetetlen estét szereztek a sajószentpéterieknek.  

És a közönség? Hadd álljon Itt, amit Ruttkai Ottó. a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóhelyet-

tese mondott: „Csodálatos! Ilyenkor mi is sokkal jobban megfigyeljük a közönséget, mint 
amikor szerepelünk, hiszen szemben állunk vele. Nagyon sok apró jelt észre tudunk venni, ami 
elárulja, hogy a közönségnek tetszik, vagy nem tetszik, amit a színpadról hall. Az a nagy fe-

gyelmezettség. előadóval-élés, szinte moccanás nélküliség, amit itt tapasztaltunk. szinte meg-

döbbentett.‖  

Ehhez csak annyit tegyünk hozzá: sajószentpéteri dolgozók voltak ott. Dolgozók, akik szeretik, 
értékelik, magukénak érzik az irodalmat. 

(p.t.)‖154
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„Eredményesen dolgoznak éves tervük túlteljesítéséért a sajószentpéteri III. akna dol-

gozói  

 A sajószentpéteri III. akna nem tartozik a megye nagy bányái közé. Esős, sáros időben 
a bányaüzem épületeihez nem is olyan könnyű eljutni, mert a 100–200 méter távolságban hú-
zódó főútvonaltól – a bányavasút mellett – csupán gyalogút köti össze őket a külvilággal. Év-

közben csökkentették a bánya tervét, mivel a termelés megkívánta, hogy mintegy 100 bányász 
a II. aknába menjen át dolgozni. A lecsökkent létszám miatt egy időben csak egy műszakban 
termeltek.  

Évközben a létszám újból növekedett A bányászok többsége a környékbeli falvakból került ki. 
Van itt 24 MTH-tanuló és 40 volt MTH-s is. Ebben, a forgalomból kicsit kieső bányában – 

néhány ember lapunkban is hangot kapott véleményével ellentétben – a bányászok lelkiisme-

retes munkát igyekeznek végezni. A negyedéves terveket eddig túlteljesítették, sőt a harmadik 
negyedévben 121,5 százalékot értek el.  

Sándor András bányamester a jóldolgozó brigádok egész sorát említette meg. Novemberben a 
szocialista címért másodszor küzdő Varga Pál brigádja 114, az ugyancsak szocialista címet 
kiérdemelni akaró Kakucsi Ferenc 8 tagú brigádja 109,0 százalékot. Tarczall Géza fejtőbri-

gádja 115, Almási János fenntartási csapata 111 százalékot ért el. Ábrahám Sándor 6 tagú 
fejtőbrigádja a műszakonkénti 23 mázsás fejteljesítmény helyett 38 mázsás fejteljesítményt ért 
el. Így a százalékos eredmény 128,6. Ádám Pál fejtőbrigádja 137,3 százalékra teljesítette ter-

vét. Novemberben a legjobb eredményt az idősebb alacskaiakból álló Sikur László brigádja 
érte el, amely meddő elővájásban 152 százalékkal zárta a hónapot.  

Az eredmények eléréséhez 'hozzájárul az, hogy a bánya műszaki vezetői Csízi Ferenc főmér-

nökkel az élen, a lehetőséghez képest igyekeznek megteremteni a műszaki feltételeket és a 
pártszervezet Grega Péter párttitkárral az élen sikeresen mozgósít a feladatok végrehajtásá-
ra. A termelés decemberben is ilyen ütemben halad, a bányamester úgy véli, éves tervüket 
előreláthatólag 2–3 százalékkal túlteljesítik.‖155

 

 

 „ Új művelődési otthon, orvosi rendelő, sportpályák a borsodi bányászoknak 

 A Borsodi Szénbányászati Trösztnél az idén ötmillió forintértékű munkásjóléti beruhá-
zás készül el. Rudolftelepen több mint egymillió forint költséggel új bányász művelődési ott-
hont adtak át.  

Sajószentpéteren az utóbbi két évben, a Nyögő-patak mentén épült új bányásztelepen orvosi 

rendelőt adtak át. A korszerűen felszerelt rendelő több mint hatszáz bányászcsalád egészség-

védelmét látja el. 

A bányásztelepeken egyre népszerűbb sportolás lehetőségeit teremtették meg az új sportpá-
lyákkal, amelyeket Izsófalván és Sajószentpéteren létesítettek. A sajókazai bányászok részére 
fedett tekepálya készült. 
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Az újabb munkásjóléti beruházásokkal a Borsodi Szénbányá-szati Tröszt minden jelentősebb 

bányatelepén megfelelő művelődési és szórakozási lehetőségekkel rendelkeznek már a bányá-
szok.‖156
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„ Akiben nincs belső igény a rendes munkára,  

annak egyénisége sincsen.”1
 

 

 

Emlékeztetőül!  

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 mezőgaz-

daság fejlesztése, az életszínvonal emelése volt. 

A tervet 1949-ben fogadták el, majd – jóllehet eredeti formájában is igen feszített volt – 1951-

ben még megemelték. 

1951-ben az állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) II. kongresszusán határozatot ho-

zott a tervelőirányzat jelentős emeléséről, ami súlyos károkat okozott. Az induló beruházások 
(Sztálinváros, Kazincbarcika, Komló…) hatalmas összegekbe kerültek, s ez a feszített tempó a 
lakossági fogyasztás és az életszínvonal gyors romlását idézte elő. Ráadásul ezekhez a nehéz-

ipari beruházásokhoz Magyarországnak nem volt sem energiája, sem nyersanyaga, így még 
jobban függött a Szovjetuniótól, ahonnan az energiát és az anyagot kapta és ahol az ezekből 
készült termékeket megvették. De ezzel a lakosság életszínvonala semmit sem emelkedett. 
Hamarosan újra be kellett vezetni a jegyrendszert, majd még szigorúbb beszolgáltatási rend 

lépett életbe. Ezen csak 1953 nyarán enyhítettek. A tervidőszak végén, 1954-ben - az életszín-

vonal emelése érdekében - csökkent a hús és a zsír ára. A hadsereg gigantikus fejlesztésére a 

nemzeti jövedelem 25… 30 %-át költötték le.2 

Az előzőekben láttuk, hogy a hazai szénbányászatra ez mekkora terhet rótt és ezt bármi áron 
ki is követelték… 

1958-1960 között lezajlott a második hároméves terv megvalósítása is. 

 

1961. 

 

1961-ben indították a „második ötéves tervet”, amely az 1961-1965 közötti időszakra 
terjedt ki. 

Ennek célkitűzéseit mutatja be a következő cikk. 

 

„Céljaink, feladataink a második ötéves tervben  

Papp Károly elvtárs előadása a miskolci Kossuth Gimnázium KISZ-akadémiáján 

Csaknem száz kérdést nyújtottak be a miskolci Kossuth Lajos Általános Leánygimná-
zium tanulói, az intézet KISZ-akadémiája soron következő előadásának meghirdetésekor. Az 
                                                 
1
 Reich Károly 

2
 Ma ez 1.5-2,5 %, ami a katonai szövetségi rendszerek megítélései alapján minimálisan elegendő. 
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érdekes kérdések nagy száma arról vall, hogy ifjúságunk érdeklődése nőttön-nő népgazdasá-
gunk fejlődése, problémái iránt, és kiváltképp foglalkoztatja a fiatalokat a második ötéves 
terv. Ez volt annak az előadásnak a témája, amelynek megtartására a Kossuth Gimnázium 
KISZ-szervezete Papp Károly elvtársat, a megyei pártbizottság titkárát kérte fel.  

Hétfői előadásában az előzetesen beadott és megismert kérdések alapján Papp Károly 
elvtárs utalt a VII. pártkongresszusra, amely megvitatta és határozattá emelte a második öt-

éves terv irányelveit. A tervet magát az országgyűlés szentesíti majd törvénnyé. Ismertette a 
hároméves terv. sikeres megvalósításának számadatait, majd rátért a második ötéves terv fő 
céljainak és alapvető elveinek ismertetésére.  

Az általános iparfejlesztés szintjénél magasabb a termelési eszközökéi gyártó iparágak fej-

lesztése. Ezen a területen, 1958-hoz viszonyítva, 1965-ig 70–75 százalékos emelkedést kell 
elérnünk. A gépesítés fontos előfeltételeként növeljük az energiatermelést. Mindinkább előtér-

be nyomul a belső erőforrások (szén, földgáz, kőolaj) felhasználása. A számottevő beruházási 
összegnek csupán egyharmadát fordítjuk új üzemek építésére és kétharmadát a meglévők kor-

szerűsítésére. A rekonstrukciók, így megyénkben a Lenin Kohászati Művekben és az Ózdi Ko-

hászati Üzemekben, fontos szerepet játszanak a második ötéves tervben. A modernizálások 
révén megváltozik az üzemek képe, az ipar struktúrája. A korszerű termelési eljárások beveze-

tése, az automatizálás mindinkább előtérbe állítja a szakemberképzés igényét.  

Energiatermelés  

A második ötéves tervben nagy súlyt helyezünk a földgáz és a kőolaj termelésére. Bor-

sod megyében a barnaszén mellett a lignitet is igyekeznek felhasználni energiatermelésre. 
Ehhez már készítik a műszaki-gazdasági terveket.  

A borsodi bányákban növekszik a termelés. Már az idén napi 104 vagonnal3
 többet kell szol-

gáltatnia a borsodi bányászatnak, mint az elmúlt évben. Fontos feladat a bányák további gé-
pesítése, kiváltképpen a rakodásé: Ez jelenleg még csak 10 – 12 százalékos fokon mozog or-

szágosan, megyénkben pedig csak 8 százalékos. A sajószentpéteri II-es aknában és másutt a 
legkorszerűbb széngyalu működik. Ez már a jövő bányászkodása! Aligha szorul bizonyításra, 
hogy ezeknek a nagyteljesítményű, de bonyolult gépeknek kezeléséhez gazdag szaktudásra van 
szükség.  

Az új erőművek építésénél figyelembe vesszük a kőolajtermelés fokozását. 1965-ben a jelenle-

ginél 72 – 75 százalékkal több villamosenergiát termelünk majd, főleg hazai 'nyersanyagok-

ból. Szászhalombattán épül fel a legnagyobb teljesítményű, három-négy 150 –150 megawattos 

turbinával dolgozó dunamenti, automatizált erőmű. Ilyen nagykapacitású turbinát először 
építünk hazánkban.  

Vaskohászat  

1958-ban háromszor annyi vasat és kétszer annyi acélt termeltek hazánkban, mint 
1938-ban. 1949-től három új vaskohót építettünk, kettőt Sztálinvárosban, a 750 köbméteres 
kohót pedig a Lenin Kohászati Művekben.

4
 Az 1958. évi szinthez viszonyítva 1965-re 42 szá-

                                                 
3
 A „vagon” itt mértékegység is, 10 tonna szénmennyiséget jelent, azaz 1040 tonna napi termelési többletet! 

4
 Miskolc - Diósgyőr 
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zalékkal emelkedik a nyersvas- és 48 százalékkal az acéltermelés. Fokozott gondot fordítunk 
az acél minőségének javítására. Ezt szolgálja többek között a földgáz bevezetése a martinke-

mencékbe. Jobbminőségű acélból tartósabb gépek készülnek, az építkezéseknél kevesebb 
gömbacél és más eszközök, alkatrészek felhasználására lesz szükség. Az acéltermelés minősé-
gi színvonalának emelését segíti elő az ózdi gyár rekonstrukciója, a März-kemencék megépí-
tése. 

Az előadás kitért a rudabányai ércdúsítóra, a kohókoksz termelésre és a hengerművek építé-
sére a Dunai Vasműnél. Ózdon új finomhengersort építenek és biztosítják a drótsor üzemelte-

tését.  

Érzékeltette még Papp elvtárs az alumíniumkohászat fejlesztésének biztató távlatait, hiszen 
hazánk adja a világ bauxit termelésének 9 százalékát. Arra törekszünk, hogy minél több kész-

terméket állítsunk elő alumíniumból.  

Gépgyártás  

Míg az ipar volumenét egészében 60 – 05 százalékkal növeljük a második ötéves terv-

ben, a gépgyártásét 82 – 86 százalékban. Ezek az összehasonlító számadatok világossá teszik 
számunkra a gépgyártás jelentőségének további növekedését. Méginkább megmutatkozik fon-

tossága, ha arra gondolunk, hogy befejezzük a mezőgazdaság szocialista átalakítását. Terme-

lőszövetkezeteink várják a traktorokat, a mezőgazdasági gépeket. 1938-ban mindössze 7 ezer 
traktor volt Magyarországon. 1949-ben 13 ezer. 1958-ban 26. ezer. 1965-re pedig 63 ezer 

traktort kívánunk biztosítani, részben hazai gyártmányokból, részben pedig külföldi behoza-

talból.  

Az építőiparra háruló feladatokról szólva közölte Papp elvtárs, hogy a cementtermelést 1965-

ig 2,4 millió tonnára kell növelnünk. Ez az 1938. évi termeié» hétszerese. A második ötéves 
terv egyik legjelentősebb beruházása a Dunai Cement és Mészmű építése Vácott. Ebből ifjú-
ságunk, a védnökséget vállalt KISZ derekasan kiveszi részét.  

Vegyipar  

Világszerte erősödik a vegyipar jelentősége. Mi is sokat teszünk azért, hogy behozzuk 
a világszint mögötti lemaradásunkat; ezen a területen. Világhírű gyógyszeriparunk, elismerést 
kiváltó műtrágyagyártásunk mellett előre akarunk lépni a szintetikus anyagok és a hőre lá-
gyuló anyagok gyártásában is. Ismeretes, hogy Borsod megyében különösen számottevő ve-

gyipari beruházásokra kerül sor. A vegyipar fejlesztésére fordított összeg több mint fele ennek 
a kerületnek jut. Eléggé ismertek közvéleményünkben a tiszapalkonyai és kazincbarcikai ve-

gyipari építkezések. Többek között a barcikai vegyiművek százszázalékos bővítésére kerül sor. 
Az ország egyik legkorszerűbb gyára készül el. Egyebek között PVC-csöveket és marónátront 

gyártanak majd itt. A tiszapalkonyai építés jó ütemben, a tervek szerint halad. Nagy arányok-

ban fejlesztjük megyénkben a műtrágyagyártást. Ez mezőgazdaságunk elsőrendű érdeke. 
1935-ben 4 kilogramm műtrágya jutott: egy-egy holdra Magyarországon, 1949-ben már 12 
kilogramm, 1958-ban 48 kilogramm. Ezt a mennyiséget 1965-ig 150 kilogrammra akarjuk 

növelni.  
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A vegyipari fejlesztés feladatainak és távlatainak megvilágításánál erőteljesen aláhúzta Papp 

elvtárs a szakemberképzés fontosságét. Jól teszik a Borsod megyei és miskolci fiatalok, ha, a 

nagy jövő előtt álló, igen szép hivatásokat magábanfoglaló vegyipar felé is orientálódnak.  

A gimnázium tantestülete és ifjúsága nagy érdek1ődéssel és figyelemmel hallgatta a második 
ötéves tervről szóló átfogó képet nyújtó, érdekes tájékoztatót. Utána még sokfajta kérdést ve-

tettek fel a KISZ-akadémia hallgatói, amelyekre Papp Károly elvtárs, a megyei pártbizottság 
titkára részletes felvilágosítással szolgált.”5

 

 

„– A SAJÓSZENTPÉTERI II-es aknában ifjúsági üzemrésszé nyilvánították azokat a 
munkahelyeket, amelyekben a Sikora KISZ-brigád dolgozik. A brigád eredményes munkájáért 
már elnyerte a szocialista brigád megtisztelő címet. Elmúlt évi átlagos teljesítményük 125 

százalék volt.”6
 

 

„Sajószentpéter új bányász-lakótelepén hétfőn reggel 68 lakás építését kezdték meg  

A Borsod megyei Építőipari Vállalat dolgozói, az enyhe tavaszi napokat kihasználva, 
egyre több helyen fogtak munkához és a lakásátadások meggyorsítására számos építkezésen 
kétműszakos termelési vezettek be. Az építők az elmúlt hétvégi tavaszi napsütésben Miskolcon 

a Borsvezér utcában két – egyenként 15 lakásos – ház alapozását kezdték meg, hétfőn reggel 
pedig az újra téliesre fordult időjárásban, sűrű hózáporban fogtak hozzá a sajószentpéteri 
bányász-lakótelep bővítéséhez. A bányászközségben a Nyögő-patak völgyében az 1957-es 

kormányprogram végrehajtása során többszáz bányászlakást építettek. Az egyemeletes há-
zakban négy-négy család kapott két szoba összkomfortos lakást. A második ötéves tervben a 
lakótelep további új lakásokkal gazdagodik. Az idén két háromemeletes lakótömbben 68 la-

kást alakítanak ki, A két lakóházat földszintes üzletházzal kötik össze.  

A munkák során az építők igen nagy gondot fordítanak a gazdaságosabb termelésre. Első 
ténykedésük az volt, hogy a 24 méter hosszú felvonulási épületüket a hagyományos módszerek 

helyett könnyen összerakható, előregyártóit vasszerkezetekből állították össze, és ezt a szerke-

zetet zárófalakkal töltötték ki. A felvonulási épület vasvázának összeszerelését egy nap alatt 
végezték el.”7

 

 

„Így ünnepelt megyénk  

Április 4, 1961…. Zeneszó, jókedv, kacagás és napsütés mindenfelé. Az ünnepélyes 
hangulat szinte átitatja a természetet, a zsendülő vetést, a rügyetbontó erdőt, az illatozó, korai 
vadvirágokat.  

Bármerre jártál ezen a napon, megyeszerte az emberek áradatát figyelhetted meg, akik mély-

séges komolysággal hallgatták az ünnepi beszédeket, megilletődve vetlek részt az emlékművek 

                                                 
5
 Észak-Magyarország, 1961. január (17. évfolyam, 1-26. szám)1961-01-25 / 21 

6
 Észak-Magyarország, 1961. február (17. évfolyam, 27-50. szám)1961-02-03 / 29. szám 

7
 Észak-Magyarország, 1961. március (17. évfolyam, 51-77. szám)1961-03-22 / 69. szám 
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koszorúzásán, izgatottan figyelték az ünnepi versenyeket, elmerülten hallgatták a kultúrműso-

rokat, vagy éppen jókedvűen söröztek, poharaztak a vendéglők zsúfolt helyiségeiben.  

Hazánk felszabadulásának 16. évfordulója az ünnepélyesség, a vidámság jegyében zajlott le 
megyénkben… 

Sajószentpéter  

Nyolc óra még alig múlt, de a község utcáit már elözönlötte az ünneplőbe, díszegyenruhába 
öltözött bányászok sokasága. A központi ünnepség ugyan csak tíz órakor kezdődik, az ifjabb 
nemzedék máris csoportosul a szovjet katonák hősi emlékműve köré, s bámész-kíváncsian 

figyelik a mozdulatlan díszőrséget.  

A bányász műszaki klub lassan megtelik vendégekkel, akik egy-egy pohár sör mellé telepedve, 
beszélgetéssel töltik el a várakozási időt az ünnepségek kezdetéig.  

A bányaigazgatóság felé is sokan igyekeznek. A szintén oda tartó Lukács igazgató elvtársat 
veszik körül néhányan, érdeklődő-kíváncsian. Jutalomosztás lesz. A sajószentpéteri bányászok 
ugyanis most kapják meg az 1960-as év második felében elért termelési eredményekért, a terv 
túlteljesítéséért kiérdemelt jutalomösszegeket…  

Az ünnepség kezdetére több százan gyűltek össze, hogy meghallgassák az ünnepi beszédet, s 
méltóképpen emlékezzenek hazánk felszabadulására, 1945-re…”8

 

 

„Sikeres volt a Kilián Testnevelési Mozgalom9
 nyitánya 

A 17. szabad május 1 örökké emlékezetes marad minden magyar sportoló számára. 
Ezen a napon a sportolók a magyar dolgozók millióival ünnepelték a proletariátus nagy ün-

nepét, hitet tettek a béke szent ügye mellett. A sportolóknak azért is szép volt az idei május, 
mert ezen a napon indultak meg a szocialista magyar sport legnagyszerűbb tömegmozgalmá-
nak, a Kilián Testnevelési Mozgalomnak a versenyei. Miskolcon és Borsod megyében alapos 
előkészület vezette be a nyitányt, így nagy érdeklődéssel vártuk ennek a megmozdulásnak első 
szárnypróbálgatását, örömmel konstatáltuk, hogy nemcsak ifjúságunk, hanem az üzemek, bá-
nyák dolgozói is lelkesen vettek részt az első versenyeken és ez igen biztató a jövőre nézve. 
Bízunk benne, hogy a KTM a legszélesebb tömegek kedvenc szórakozása és sportolása lesz. 

Május elsején több helyen jártunk és nagy figyelemmel szemléltük a KTM első versenyeit… 

Sajószentpéteren szervezték meg talán a legjobban a nyitányt. Délelőtt 180 sajószentpéteri 
sportoló vett részt a májusi felvonuláson. A sportolók zászlókkal, transzparensekkel köszöntöt-

ték a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepét, majd délután megkezdődtek a KTM versenyek. 
Labdarúgó mérkőzés vezette be a műsort. A kézilabdázók kispályás labdarúgó mérkőzés kere-

                                                 
8
 Észak-Magyarország, 1961. április (17. évfolyam, 78-101. szám)1961-04-06 / 80. szám 

9
 Kilián György, olykor Killián (Kispest, 1907. március 12. – Lengyelország, 1943) kommunista aktivista, esz-

perantista, aki a nemzetiszocialista Németország hadserege elleni harcokban vesztette életét Lengyelországban, 

és ezzel a Kádár-korszak egyik legünnepeltebb partizánmártírjává vált.  Az iskolások és fiatalok körében a Kili-
án Testnevelési Mozgalom és ennek keretében versenypróbák léteztek.1990-ig a HM, BM égisze alatt létezett a 

Kilián Haditorna Klub (KHT). A sorkatonák kötelezően, parancs alapján részt kellett, hogy vegyenek a sport-

eseményein, „versenyein". Négyféle jelvényt (kitüntetést) kaphattak a verseny elvégzése után: Vas-, Bronz-, 

Ezüst-, és Arany fokozatot. 
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tében 7:1-re győzték le az Igazgatóság csapatát, majd folyamatosan peregtek a labdarúgó 
mérkőzések. Sajószentpéteren atlétikai számokat is rendeztek, de a sakkozók, asztalitenisze-

zők, tekézők is kivették részű két az első nap sikeréből, örvendetes, hogy az általános iskolá-
sokon kívül igen sok dolgozó vett részt az első nap küzdelmein. Puskás Lajos, a bányászok 
volt neves labdarúgója aktívan résztvesz az irányításban. A labdarúgó torna lebonyolítását 
végzi és elmondotta, hogy a bányaüzem, az aknák dolgozói nagy lelkesedéssel fogadták a 
KTM-et, mert lehetőségük van a rendszeres sportolásra…  

Miskolcon, továbbá Borsod megye többi helységében sikeres volt a kezdet. A Kilián Testneve-

lési Mozgalom nyitánya után nagy érdeklődéssel várjuk a folytatást, a további küzdelmeket, 

amelyek hivatva vannak a tömegsporton keresztül előbbre vinni az egyetemes magyar spor-

tot.”10
 

 

„Automatizálás a borsodi bányákban  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt két üzemében – a sajószentpéteri II-es és a feketevöl-

gyi II-es aknában – közel már egy éve széngyalu segítségével jövesztik a szenet. A tröszt mű-
szaki szakemberei elhatározták, hogy automatizálják ezeknek a széngyaluval rendelkező fron-

toknak a kiszolgálását. A sajószentpéteri bányában már meg is kezdték a kísérleteiket a szállí-
tógépek távvezérlésére. Ugyancsak távvezérléssel működtetik majd a Lyukóbányában rövide-

sen üzembe helyezendő harmadik széngyalu szállítóberendezését is.”11
 

 

„Honvédelmi nap Sajószentpéteren  

A Magyar Honvédelmi Sportszövetség miskolci járási elnöksége és a sajószentpéteri 
területi szervezete 1961. július 16-án, vasárnap reggel 9 órától nagyszabású honvédelmi na-

pot rendez Sajószentpéteren. Ennek műsorában műrepülést, repülőgéppel ballonvadászatot, 
fegyveres katonai harcászati bemutatót és az MHS kutyaszakosztályának a műsorát láthatják 
a nézők. Borsod megye és Szabolcs megye atlétáinak viadala után barátságos labdarúgó mér-

kőzés is lesz. Délután fél 6-kor a Bp. Honvéd labdarúgó csapata a Borsodi Bányász csapatá-
val játszik. A honvédelmi nap iránt már most nagy érdeklődés nyilvánul meg.”12

 

 

„Néhány szó a honvédelmi napról...  

Felejthetetlen sportélmény-sorozatban volt része Sajószentpéter és környéke dolgozói-

nak az elmúlt vasárnap. Az MHS miskolci járási elnöksége és a sajószentpéteri helyi szervezet 
rendezésében tartották meg a honvédelmi napot.  

A honvédelmi nap előestéjén tábortűz és tűzijáték vezette, be a vasárnapi eseményeket. Va-

sárnap reggel ünnepséggel kezdődött a régen várt nap. Ezután a honvédelmi alakulat labda-

rúgó csapata a helyi MHS csapatával játszott mérkőzést.  

                                                 
10

 Észak-Magyarország, 1961. május (17. évfolyam, 102-126. szám)1961-05-03 / 102. szám 
11

 Észak-Magyarország, 1961. június (17. évfolyam, 127-152. szám)1961-06-03 / 129. szám 
12

 Észak-Magyarország, 1961. július (17. évfolyam, 153-178. szám)1961-07-14 / 164. szám 
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Nagy volt az izgalom a délután megrendezett ökölvívó mérkőzésen. A Borsod: Bányász ifjúsá-
gi ökölvívói a Bp. Honvéd ifjúsági ökölvívóival mérték össze erejüket. Haris László edző irá-
nyításával a sokat fejlődött sajószentpéteri ökölvívó fiatalok nagyszerű küzdelemben 12:10 

arányban győzték le a fővárosi fiatalokat. Ezután a repülőmodellezők szórakoztatták a néző-
ket és az ökölvívó mérkőzés alatt még egy élmény gazdagította a műsort. Bravúros műrepülést 
láthattak a sportpályát övező nézők ezrei. A honvédelmi nap utolsó számaként a Bp. Honvéd 
tartalék csapatának és a Borsodi Bányász csapatának összecsapását láthatták a nézők. Ezen a 

találkozón a fővárosiak 5:2 arányban győztek.”13
 

 

„Új lakónegyed Sajószentpéteren 

A bányászközség peremén néhány eszten-

dővel ezelőtt kezdték el az úgynevezett kertváros 
építést – ma pedig szépen parkosított, modern 
lakónegyed áll az egykori legelő helyén.”14

  

 

 

„A fejtés és a szállítás gépesítésével teljesen megszüntetik a kézi munkát a 
sajószentpéteri II-es aknán  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt két üzemében fejtik a vékonytelepi szeneket széngya-

luval. Még az idén a lyukói bányaüzemben a harmadik széngyalut is munkába állítják. A 
sajószentpéteri II-es aknán, ahol jelenleg a Löbbe-féle széngyalu dolgozik, az új szénmezők 
feltárásánál olyan nagykiterjedésű szénvagyonra bukkantak, amely géppel jól művelhető. Ez 
indította a szénbányászati tröszt vezetőit arra az elhatározásra, hogy a jövő évi tervek készíté-
sénél, a mintegy 4 évi termelésre alkalmas széntelepben gyalus frontfejtéseket alakítsanak ki. 
A terv az, hogy a munkahelyek előkészítése után mind a három széngyalut ebben az üzemben 
működtetik. Ezáltal a sajószentpéteri II-es aknában a borsodi szénmedencében először telje-

sen megszűnne a kézi bányászkodás. A szenet széngyaluk jövesztenék, s automatizált szállító-
berendezéseken jutna a felszínre.  

Az elgondolás valóraváltására a megfelelő vizsgálatok után már most úgy hajtják ki a vága-

tokat, hogy az a teljes gépesítés követelményeinek megfeleljen. A gyalus frontokon eddig elért 
teljesítmények azt mutatják, hogy a teljesen gépesített bányában naponta mintegy 110 –120 

vagon szenet tudnak termelni, ami a kézi erőhöz viszo-

nyítva mintegy 70 százalékos termelékenység növekedést 
jelent. A tervek szerint a szénmező feltárását jövőre befe-

jezik, s 1963-ban már mindhárom széngyalu a 
sajószentpéteri II-es aknán dolgozik majd.”15

 

 

                                                 
13

 Észak-Magyarország, 1961. július (17. évfolyam, 153-178. szám)1961-07-21 / 170. szá 
14

 Foto: Paulovits. Észak-Magyarország, 1961. augusztus (17. évfolyam, 179-205. szám)1961-08-01 / 179. szám 
15

 Észak-Magyarország, 1961. augusztus (17. évfolyam, 179-205. szám)1961-08-26 / 201. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

9 

„A második ötéves tervben 2283 millió forintot ruházunk be Kazincbarcika fejlesztésé-
re  

Nógrádi Sándor elvtárs beszélt a 10 éves város jubileumi ünnepségén. 

A kazincbarcikai Újváros ünneplőbe öltözött. Az épületeken vörös és nemzetiszínű 

zászlók, transzparensek köszöntötték a 10 éves várost, a XI. Bányásznapot. Kazincbarcikán az 
ünnepségek még szombaton kezdődtek… 

Nógrádi elvtárs méltatta a szocialista brigádmozgalom fejlődését, s a legjobbak között emlí-
tette meg idős Sütő József bánfalvi, Pál István sajókazai, ifj. Lengyel András mártaaknai, 

Sikora István sajószentpéteri brigádját. A dolgozók közül Jeremiás János ormosbányai, Ber-

kes Ferenc mákvölgyi és Holmusz István miskolci bányász nevét említette a kiválók között. 
Hangsúlyozta: borsodi bányászaink, szakkádereink; bányamérnökeink nagy többségéről el-

mondhatjuk, hogy szorgalmasan, képességeiknek megfelelően járulnak hozzá hazánk építésé-
hez..”16

 

 

Aztán egy nagyjelentőségű esemény és egy hosszas beruházás befejezése.17
 

 

„ Elkészült a Berente-lyukói függőkötélpálya 

A Miskolc környéki szénbányák fejlesztésének legnagyobb problémája a szállítás he-

lyes megoldása volt. A vasúti szállítást igen gátolja az, hogy a vasútvonal a nagyforgalmú 
műút keresztezése előtt és után hosszú szakaszon a város, 
valamint a Lenin Kohászati Művek belterületén vezet 
keresztül. Ezért a Bányászati Tervező Intézet javaslatára 
és generál-terve alapján a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 1959-ben megkezdte a Lyukói- kondói függőkötél-

pálya építését, amely Harica-hányánál csatlakozik a be-

rentei központi osztályozóval együtt tervezett Kondó-

berentei kötélpályához. 

1961 június hóban mindkét kötélpálya elkészült és azó-
ta bejáratásuk folyamatban van. 

A Lyukó-kondói kötélpálya hossza 7580 m, mely távol-

ságon 39 állvány van beépítve. A legnagyobb átfeszítés 
726 m, amelynél a tartókötél terheletlen állapotban 300 

m magasan van. A vonalban 3 feszítőállomás van, köte-

lenként 41 t-ás feszítősúlyokkal. A legnagyobb emelkedés 15,7 % és a feladóállomás 49 m-rel 

van magasabban, mint a leadóállomás. 

                                                 
16

 Észak-Magyarország, 1961. szeptember (17. évfolyam, 206-231. szám)1961-09-05 / 209. szám 
17

 A kötélpálya a tervezése után megépült. Azonban számos műszaki probléma miatt egyes helyeken áttervezé-
seket, átépítéseket kellett végrehajtani. Ezek elnyújtották a tervezett megvalósítási határidőket. Aztán kiderült, 
hogy kapacitásnövelésre is szinte azonnal szükség lesz… Volt probléma bőven. (Foto: Rónaföldi archív) 
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A kötélpálya teljesítőképessége 104 m kapcsolási távolság, 2,75 m/sec sebesség és 1,2 t szén-

rakomány mellett 114 t/óra. Az üres csillék (teknők) súlya 0,65 tonna. 

Kondó község mellett egy szögállomás épült, amely a bányafa-

feladás célját szolgálja. Innen adható fel a bányafa Lyukó felé, 
mégpedig maximálisan 4 t/óra mennyiségben. 

 

A Lyukó-Kondó-Berente kötélpálya, 

Lyukóbánya 18
 

 

A kötélpálya egyéb adataiból még érdekesek lehetnek a követ-

kezők: 

A tartókötelek 47,1, illetve 34,1 mm átmérőjűek, a vonókötél 
átmérője 29 mm. 

A meghajtógép a haricai le-

adóállomáson van beépítve 85 LE-s motorral és 0–54 m/sec 

kötélvizsgálati, valamint 2,75 m/sec üzemi sebességgel járat-

ható. A lyukói feladóállomáson egy kb. 600 t 

befogadóképes-ségű bunkerrendszer épült. A szén mérlegelése 
automatikusan történik. 

 

A Lyukó-Kondó-Berente  

kötélpálya, Berente
19

 

 

A kötélpályát a Bleichert cég konstruálta, szállította és szerel-

te. A vasbeton munkákat mind a feladó-, mind a leadóállomásokon, valamint a nyílt pályán 
hazai vállalat (a Közlekedési Építő Vállalat) készítette. 

A haricai átadó állomáson feladásra kerül még a Harica és Béke lejtősaknák termelése úgy, 
hogy innen Berente felé már sűrűbb a szállítás. 

 

A kondói szögállomás20
 

 

A Harica–Berente szakaszon, a lyukói pályával 
azonos kötélméretek mellett a csilletávköz 66 m, a 
legnagyobb emelkedés 20 % teleirányhan, a legna-

gyobb átfeszítés 450 m. Ez a pálya 6122 m hosszú 
és 55,5 m a szintkülönbség. A pályaszakaszon 25 állvány van beépítve és itt is 3 helyen van 
feszítőállomás. Sebességi és egyéb viszonyai azonosak a lyukói szakaszéval. A 70 LE-s 

meghajtógép a berentei középállomáson van beépítve. 
                                                 
18

 Rónaföldi archív 
19

 Rónaföldi archív 
20

 Rónaföldi archív 
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A középállomáson három irányból fut össze a szén s innen már nem kötélpálya, hanem 
fijggősínpálya továbbítja a szenet a berentei köz-

ponti osztályozóba.  

 

Az edelényi pálya, 

meddőürítő hely21
 

 

Ez a pálya 700 m hosszú és oly nagy kapacitású, 
hogy a kondói kötélpálya 180 t-ját, a herbolyai 
kötélpálya 180 t-ját és még a Berentei-bánya 90 t-

ját is képes óránként elszállítani. A Berentei bányától gumiheveder szállítja a szenet a közép-

állomás bunkerjébe, ahonnan üres csillékbe (teknőkbe) töltik. 

 

Terv-táró az 1970-es években, a kötélpálya  
feladóállomással és a pálszigeti szalaghíddal22

  

 

 

A Berente – kondói, valamint a Berente – herbolyai 

pályák nincsenek fa-szállításra berendezve. 

A három pálya teljes hossza együttesen 14 400 m. 

R. V.”23
 

 

A függősínpályás rész, 

négyszög-hidak
24

 

 

 

 

 

 

 

A Központi Szénosztályozó, 
szénfogadó rendszer  
(vasút, kötélpálya)25

 

 

 

                                                 
21

 Rónaföldi archív 
22

 Lovas Tiborné gyűjteménye (Barcikai Históriás) 
23

 Bányászati Lapok, 1961 (94. évfolyam, 1-12. szám)1961-09-01 / 9. szám 
24

 Rónaföldi archív (A függőkötélpályák – tervtárói és lyukói – berentei egyesített fogadása után, innen az iparte-

rületek felett már háromszöghidakon, illetve a teljesen zárt négyszöghidakon, történt a szállítás az osztályozóig.) 
25

 Rónaföldi archív  
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A BKL lapokban megjelent cikk már csak a „legvége az ügynek”, ezt nagyon sok minden 

megelőzte. 

A vonalas létesítmények megvalósítására vonatkozóan a KPM 1953. július 25-én megtartott 
közigazgatási bejárás alapján 1953. december 11-én elvi építési engedélyt adott.  

Az engedély száma: 735/526-2/KPM. Az építést és a javításokat követően a függőpályák ere-

deti használatbavételi engedélyét - 115761/1961. számú – a Közlekedési és Postaügyi Minisz-

térium Vasúti Főosztálya csak 1961-ben adta ki. 

 Az üzemi hiányosságok megszüntetését követően a KPM 1. Vasúti Főosztály 1964. június 19-

én a 113 126/1964.1.16E számú üzemengedélyével a függőpályák üzemszerű használatát en-

gedélyezte. 

A Bányászati Tervező Intézet által 1962 márciusában készített műszaki leírásban a Lyukó – 

Kondó pályán maximálisan szállítható szénmennyiségként 104 t/óra szerepel kétműszakos 
üzemben, míg a Kondón még feladható plusz szénmennyiség 76 t/óra értékű. Így a Kondóról 
Berente – Baglyas állomásra továbbított maximális szénmennyiség 104 + 76 = 180 t/óra érté-
kű volt. Ezt a mennyiséget tartalmazta az 1964. 07. 23-án kiadott 117172/1964. számú KPM 
rendelet, mely az üzemi engedély alapjául szolgált. 

A kötélpályák üzemeltetése során sok műszaki probléma adódott. A pályák üzemeltetése so-

rán szerzett tapasztalatok és a hiányosságok miatt több állvány beépítésére, a pálya módosítá-
sára került sor 1961-1967 között az UVATERV tervei alapján. 

A módosításokat követően a pályák szállítóteljesítménye 160 t/h értékre csökkenve változott, 
az 1965 novemberében érvényes pályaterv is ezt tartalmazta. A függőkötélpályák és a 
függősínpálya tovább használati engedélyét a KPM Vasúti Főosztálya 1971. november 9-én 
kelt 111528/1971/bEo. számú „Határozat"-ában további 10 évre meghosszabbította. 

A kötélpálya későbbi, szinte folyamatos üzemére – ebbe a szabad- és ünnepnapokon való ter-

meléseket is bele kellett érteni – óriási anyagi és emberi erőfeszítések történtek a Borsodi 

Szénbányák részéről. A berentei Központi Szénosztályozóra befutó három kötélpálya (Ede-

lény, Kazincbarcika – Tervtáró, Lyukóbánya) semmi mással nem volt helyettesíthető. Szük-

ségmegoldásként csak a közúti, igen költséges, ám ugyanakkor szerény teljesítményű és 
cseppet sem környezetbarát, gépkocsis szénszállítás jöhetett szóba. Ez Lyukóbánya több mint 
1 millió tonnás éves termelése esetén, nem volt reálisan járható út.  

 

1961-ben jelenik meg „ A borsodi szénmedence keleti részének földtani ismertetése” 

címen, Juhász András26
 cikke.  

Ebben természetesen a sajószentpéteri szénbányákat is bemutatja. 

A térképen  

 a vastag 

o folytonos vonal az I. telepet, 

                                                 
26

 Juhász András geológusmérnök (Borsodi Szénbányászati Tröszt, Miskolc). Később a Földtani Osztályt vezeti 
hosszú ideig. Oktat a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Számos tudományos cikke, könyve jelenik meg. Bányá-
szati Lapok, 1961 (94. évfolyam, 1-12. szám)1961-09-01 / 9. szám 
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o szaggatott vonal a II. telepet, 

o pontok a III. telepet, 

 A vékony 

o folytonos vonal az IV. telepet, 

o szaggatott vonal az V. telepet, 

o pontok a valószínű V.. telepet, 
o pont vonal pedig a III. telep kísérőjét 

jelöli. 

 

 

Sajószentpéter és környékének szénterületei és a széntelepek 

 

„…  Általános elvként fogadhatjuk el erre a területre, hogy a széntelepek dél felé, a 
medence peremefelé megvastagodnak, észak felé elvékonyodnak,vagy kiékülnek, távolságuk 
azonban délről északfelé fokozatosan növekszik… 

Az V. telep (alsó széntelep) kiterjedését nem tudjuk összefüggő vonallal ábrázolni. Ezt 
a széntelepet a Tardona völgytől nyugatra bányásszák csupán, s eddig fúrással is csak ezen a 
területen kutattuk. A Tardona völgytől a Nyögő patakvölgyéig 1956-ig csak egy-két fúrás mé-
lyült le :Berente altáró déli részén harántoltuk velük a széntelepet. Vastagsága nagyon válto-

zó. Legvastagabb a bánfalvi bánya területén, itt a meddő-beágyazásokkal együtt 11,0 m vas-

tagságot is elér. Ebből azonban csak a felső 0,9 m + 0,4 m szénpala műrevaló, a telep többi 
része palás szén, szenes agyag. Kisbarca és a Tervtáró felé elvékonyodik a telep, a 
nagybarcai lejtakna területén ismét műrevaló. A Terv tárói fúrásokban 0,3 – 0,4 m, a Berente 

altárói fúrásokban 0,2 – 0,6 m, a sajószentpéteri bányák területén 0,2 – 0,5 m vastag,a Sán-

dor táró harántolta 0,4 m vastagságban. Feküje szürke, homokos agyag, fedüje szürkeagyag. 
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További kutatása és műrevalóságának megállapítása különösen a Terv táró délnyugati részén 
és Berente altáró területén a jövő feladata. 

Az V. telep felett 30 – 55 m távolságra található a IV. telep. A távolság a két széntelep 
között nyugatról kelet felé fokozatosan csökken. Bánfalván 55 m, Berente altárón 30 m. A tá-
volság nyugat felé való növekedése Bánfalván a IV. kísérőtelep kifejlődését is lehetővé tette a 
IV. telep alatt 30 méterrel. Ez azonban nem műrevaló, 0,09 – 0,45 m vastag. A IV. telep kísé-
rőtelepét csak ezen a területen ismerjük. A IV. széntelep minősége, vastagsága nagyon válto-

zó. A területen jelenleg csak a Kossuth aknában, Terv tárón és Bánfalván művelik. Ha a 
kondói Kossuth aknán, a Tervtárón és Kisbarcán keresztül fektetett szelvényen vizsgáljuk a 
széntelep kifejlődését, azt látjuk, hogy a telep vastagsága Kisbarca felé csökken, de minősége 
(meddőbeágyazások elmaradnak) javul. (Kossuth aknán a szén vastagsága 2,0 m, azonban a 
felső 0,9 m jobb minőségű, utána agyagos szén, agyagpala következik; Kistáró környékén 1,5 

m, Terv táró szénmezejének nyugati részén 0,71 m, míg Kisbarcán 0,3 – 0,45 m)… 

A III. telep a IV. telep fölött 75 – 85 m távolságra van. Jellemző kiváló főtéje, ezt néhol 
ostrea-pad képviseli. Ahol az ostrea-pad kimarad, ott barna márga alkotja a fedőt. Cardium 

sociale, Potamides borsodensis, Neritina picta fordul elő a fedőben. A telep vastagsága na-

gyon változó (0,15 – 1,00 m-ig), sok helyütt elvékonyodik. Harica lejtakna területén a legvas-

tagabb, a Béke-akna és a Berente altáró egy részén elvékonyodik, Tardona és a Bán völgye 
között csak nyomokban van meg 0,15 – 0,25 m vastagságban. A Tervtáró nyugati részén szin-

tén megtalálható szép, kockástörésű kifejlődésben. Majdnem a medence teljes területén kísérő 
telepével fordul elő. Ezt a főteleptől egy kb. 10 m vastag meddőrész (homokos agyag) választ-

ja el. Ez bőven tartalmaz kövületeket. Minősége jobb, mint a III. telepé. Legvastagabba Kaku-

csa táró környékén, itt eléri a 0,6 m-t is, másutt 0,25 – 0,40 m. 

A III. telep felett 25 – 30 m távolságra van a II. telep. Jelenleg a sajószentpéteri, 
haricai és berentei bányákban fejtik. Vastagsága 1,0 – I,5 m, általában 1,2 m; vastagságának 
váltakozása nem olyan szeszélyes, mint a III. telepé. Nagyon szép feltárásban látható Sajó-
lászlófalván a külfejtésben. Itt 1,2 m vastag. Fedője kisebb vastagságú, kövületes, zöldesszür-

ke márga, erre homok telepedett. Feküje kissé agyagos, zöldhomok. Néhol a közvetlen fekü 
0,2 – 0,5 m vastag zöld agyag, s ezután homok. Neritina picta ésOstrea crassissima fordul elő 
benne. A Tardonavölgytől a Nyögő-patak völgyéig a telep összefüggő, de a Nyögő-patak völ-

gyében az erózió több helyen elpusztította. Az erózió munkája szépen megfigyelhető a 
sajólászlófalvi külfejtésen, ez ugyanis egy lépcsős vetősorozat középső tagja. A külfejtés 
északnyugati határát képező vetőn túl a II. széntelepnek a külszín felett 3 – 5 m távolságra 
kellene lennie. A humusz átharántolása után itt mindjárt a III. telep fedőkőzete következik a II. 
telepet lepusztító erózió jól látható nyomaival. A külfejtés délkeleti oldalán a II. telep a mély-

be zökkent. A II. telep alatt néhol kísérőtelepe is kifejlődött jelentéktelen vastagságban. A II. 
telepre jellemző a széntelep felső részében jelentkező kovásodás. Ez lencsés kifejlődésű, s a 
bányászkodást nagyon megnehezíti. 

A II. telep fölött 75 – 80 m-re következik az I. telep. Kifejlődése nem alkot önálló egé-
szet, helyenként található meg csupán kisebb-nagyobb foltokban a domborzathoz idomulva, a 

dombok magasabb részein. Fedője barnásszürke agyag-márga, feküje homokos agyag. Vas-

tagsága 0,8 – 1,1 m. A leírt terület egészére jellemző a széntelep alsó részében levő 0,05 – 
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0,25 m riolittufa-beágyazás. Az I. telep alatt 13 – 15 m-re helyenként kísérőtelepe is megta-

lálható… 

A medence tektonikája 

A vetők a külszínen csak ott nyomozhatók… ahol korban vagy kőzetben eltérő üledékek 
kerülnek egymás mellé.  

 

Sajószentpéter környezetének szénbányászati tektonikai zavartságai27
 

 

A vetődések normálisak, azaz az elvetés a vetősíkok hajlásirányában történő szökke-

néssel jár. A vetők néha egészen laposak, máskor meredekek, dőlésszögük 36°-tól 76°-ig vál-

tozik. Csapásirányuk ÉÉK–DDNy-i, vannak azonban erre merőleges haránt-vetődések is. Az 
irodalomban Rudolftelep területéről említ dr. Vadász Elemér ilyen harántvetőket. Azóta bá-
nyaműveletekből, feltárásokból több ilyet ismertünk meg. Apróbb vetőket 0,5–1,0 m-es elve-

téssel rengeteget találunk a fővetődésre merőlegesen Baross akna, Rudolftelep, Kossuth akna-

területén, a sajókazai és a sajószentpéteri bányákban. Ezeken a területeken nagyobb vetőt 
(haránt-vetőt) azonban csak hármat ismerünk. A legnagyobb harántvető Márta bánya É-i 

részén van, elvetési magassága kb. 45 m. Csapásvonala az Ostoroshegy és a Finkey táró terü-
letén jól megfigyelhető. A széntelepeket eddigi ismereteinktől eltérően É-i irányban veti le. 
Ismerünk még ilyen diagonális vetőt Anna bánya D-i részén, ennek elvetési magassága kb. 26 
m. A harmadik nagyobb vető Sajószentpéter II. akna D-i részén van, elvetési magassága kb. 
10 m… 

Az első, a Sajó mindkét oldalán: a Hugó-vető. Elvetési magassága 40 – 60 m között 
változik. A vető egy tektonikai árok K-i vonalát képezi. Tulajdonképpen vetősorozat. A vetők 
                                                 
27

 A térképen a sajószentpéteri aknák (I., II., III., IV.) helyei is csak nagyjából szerepelnek! A legészakibb helye-

sen a III. akna. Alatta a IV. akna, legdélebbre pedig egymás mellett a II. és I. aknák. 
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csapása jól követhető Sajókazán a pacsányi ereszkében É felé, a felsőnyárádi bánya É-i ré-
szén, Ormosbánya II. és IV. akna ÉNy-i részén. A Sajó jobbpartján bányában még nem tárták 
fel, de fúrásokban kimutathatók. A tektonikai árok Ny-i határát képező vető vele párhuzamo-

san szintén követhető, bányában ezt Bánfalva K-i részén ismerjük. 

A másik nagyobb vető, amit a Géza és Ilona táróban tártak fel, a fúrásokban a Bükk-

hegységig követhető DNy-i irányban. É-i irányban teljes bizonyossággal nem követhetjük, de 
véleményünk szerint a vető az Ádámvölgy Ny-i részén, a kazincbarcikai György táró K-i ré-
szén, Kurityán és Ormosbánya DK-i részén húzódik. Ez az ún. Kakuk-vető.  

A következő nagy vető Haricabánya Ny-i részén húzódik és az ún. Kondói árok Ny-i 

határát képezi. Elvetési magassága 35 – 40 m. A Sajó balpartján is követhető, a Rudolftelep 
V. akna szénmezejét két részre osztja. A közbeeső területen a Kakucsa táró tengelyében és 
Berente –Baglyasbánya DNy-i részén is követhetjük. A Sajó balpartján a Boldva felé K-i 

irányban billentek meg a rétegek, ez a Sajó jobbpartján csak a Nyögő pataktól К felé figyelhe-

tő meg. A Sajó balpartján ezt az elmozdulást Császtai-vetőnek hívják. 

A kondói nagy vető a Hugó-vető után bányákban-legjobban feltárt törésvonal. Csa-

pásvonalát több helyütt ismerjük. Ennek van Borsodban a legnagyobb elvetési magassága. A 
kondói Kossuth akna területén a 185 m-t is eléri. Mind É, mind pedig D felé több kisebb vető-
re bomlik szét, vetőnyalábot alkot. Jól megfigyelhetjük ezt a tervezett Berente altáró É-i ré-
szén kb. a berentei templom tornyának irányában, itt a fővető elvetési magassága már csak 28 
m. D felé a csapását Baross aknától Ny-ra nyomozhatjuk. Itt a fúrások szintén vetőnyalábra 
való bomlást jeleznek. 

Az utolsó nagyobb vető a Nyögő patak jobboldalán húzódó nagykorcsolyási vető. Ez a 
Sajó balpartján Edelény I. akna DK-i határát képező vetővel azonosítható. A diósgyőri-
perecesi meden-cében nem azonosítható… 

Szénvagyon adatok 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt szénvagyon szempontjából az ország egyik leggazda-

gabb területe. A kategorizált szénmennyiség bányászati lekötöttség-szerinti megoszlása a kö-
vetkező: 

1. Működő bányák       kb.  37 % 

2. Épülő bányák       kb.  10 % 

3. Megtervezett és megtervezendő bányák összesen    17 % 

4. Egyéb terület        36 % 

A terület jelenlegi termelési kapacitását és a fejlődést is figyelembe véve a szénvagyon 
kb. 130 évre biztosítja a folyamatos termelést, csupán a kategorizált készletek alapján… 

Dr. Vadász Elemér írja, hogy Sajószentpéteren az Alfréd akna körül mélyített régebbi 
fúrásban a telep fedőjében levő congériás agyag-márgából időszakos szénsavas szökőforrás 
tört elő. 1956-ban még két gázkitörés követte ezt: az egyik Kondó Kossuth aknán, a másik 
Feketevölgy I. akna területén. Ezek azonban vizet nem nyomtak a felszínre. A gázok összeté-
telét nem sikerült megállapítanunk, valószínűleg C02 lehetett… 
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Itt kívánunk foglalkozni a II. telepre jellemző kovásodással. Ez főleg Sajószentpéteren 
és Sajó- lászlófalva környékén ismert. Régen úgy gondolták, hogy a vetők mentén tört fel a 
kovaanyagot szállító hévíz és elkovásította a széntelepet. Megállapításunk szerint az 
elkovásodás helyi jellegű, nem hasadékhoz kötött, a vetők mentán mindenütt laza anyagokat 
találunk. 

A kovaanyagot dr. Szádeczky Elemér a vulkáni törmelékanyag szórásából származtat-

ja, más esetben lúgos kőzetű szárazföldi trópusi mállásból a humuszos vízben feldúsultnak 
tartja. A kovásodás a szén képződésével egyidőben történhetett, sok esetben meg is előzhette 
azt. A széntelepek utólagos minőségi változást a mozgással kapcsolatosan nem szenvedtek, 
csupán a helyük változott meg. A külszínhez közel vagy egyes törések mentén azonban a tele-

pek kilúgozódtak. Ez a humuszanyag nagy mennyiségű növelését hozta magával. A széntelep 
kísérője a pirít és a gipsz… 

A jövő feladata az V., sőt a IV. telep megkutatása Sajószentpéter, Alacska, Berente vi-

dékén és Edelény I. akna területén…”  

 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt területén lemélyített fúrólyukak 

összes mélységének és termelésének adatai 1959-ig 

 

A tektonikai térképből kinagyítottuk a sajószentpéteri bányákat bemutató területet.  

A térképen a sajószentpéteri aknák (I., II., III., IV.) helyei csak nagyjából szerepelnek! A 
legészakibb helyesen a III. akna. Alatta a IV. akna, legdélebbre pedig egymás mellett a II. és a 
volt I. aknák. 

A kondói és haricai aknák szintén fel lettek tüntetve. 
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„Beköltöztek a négyezredik bányászlakásba a borsodi szénmedencében 

A borsodi szénmedencében a forradalmi munkás-paraszt kormány rendelete értelmé-
ben 1957-ben kezdték meg a bányászlakások építését. Az Ózdvidéki és a Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt üzemeinél dolgozó bányászok, akiknek jelentős része 50 – 100 kilométerről járt 
dolgozni, jutott így családi otthonba az üzem közelében. A bányászlakás építési akció során 
egészen új bányász lakónegyedek keletkeztek. Edelény, Sajószentpéter valóságos bányászvá-
rossá alakult, az ott felépült több mint 100 – 100 bányászlakás révén. A korszerű, egészséges, 
2–3 szobás összkomfortos bányászlakások mellett üzlethelyiségek, művelődési otthonok, bá-
nyászklubok, bölcsődék és óvodák teszik valóban városiassá az új bányász-településeket.  

A bányászlakás építési program keretében számos bányász jutott lakáshoz Miskolcon, vala-

mint Kazincbarcikán is. A Borsodi Szénbányászati Tröszt Kazincbarcikán pénteken újabb 60 
lakást vett át, és a környékbeli üzemekben dolgozók a beköltözést is megkezdték. Pénteken 

költöztek be a borsodi szénmedencében az állami erőből épült 4000-ik bányászlakásba.”28
 

 

„A gazdaságosabb, jobb széntermelésért  

Monos János elvtársnak, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatójának nyilatkozata 

A kővetkező feladatokat kell megoldania szénbányászatunknak. A széntermelés meny-

nyiségi növelésén kívül elsősorban a gazdaságos, a jelenleginél jóval olcsóbb termelési lehe-

tőségeket kell kialakítani minden bányaüzemnél. Ezzel kapcsolatban kérdéssel fordultunk a 

Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatójához, Monos János elvtárshoz: melyek azok a leg-

fontosabb feladatok, amelyek megvalósítása biztosítja a második ötéves terv sikeres teljesíté-
sét?  

– Pártunk és kormányunk programjának megfelelően – mondotta Monos elvtárs – legfonto-

sabb feladatunk a gazdaságos termelés megoldása. A mi szénmedencénknek alaposabban fel 
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kell készülnie erre, mert az országban a legelmaradottabb bányászkodás itt folyik. A gazdasá-
gos termelés fő fékezője, akadálya, hogy 37 termelő aknából kell biztosítanunk a terv által 
kívánt szénmennyiséget. Ezért, a második ötéves terv során nyolc kis aknát számolunk fel  
úgy, hogy a szénkészletet kitermeljük. Ezek helyett új aknákat nem telepítünk, hanem a meglé-
vőket rekonstruáljuk, s így kevesebb aknából biztosítjuk az előírt szénmennyiséget.  

Nagy gondot jelent a feladat megoldása már csak azért is, mert 1962-ben két külfejtésünk is 
kiesik a termelésből, amelyek ebben az évben naponta 1500 tonna szenet biztosítottak. Most 
ezt a mennyiséget is a mélyművelésű aknáinkból kell pótolni.  

Önmagában az nem elégséges, hogy csökkentjük az aknák számát Alapvető követelmény: a 
műszaki fejlesztés egy irányban történő fokozása, az eddigi tapasztalatok alapján. Éppen 
ezért, a medencénkben jól bevált széngyaluk koncentrációját határoztuk el Sajószentpéteren 

és Lyukóbányán. Üzembe helyezünk egy maróhengeres, lengyel szénkombájnt Szuhakálló II-
es aknán. Ezek az intézkedések azért váltak szükségessé, mivel a következő tervidőszak műsza-

ki fejlesztésének fő irányát a koncentrációk képezik majd.  

A gazdaságos termelés megteremtésének egyik feltétele az üzemeknél még meglévő veszteség-

idők felszámolása. Ez sok apró, a bányászatban régen ismert probléma megszüntetésével, 
igen rövid idő alatt sikerülhet is. Természetesen szükséges hozzá a folyamatos anyagellátás 
biztosítása, a szellőztetés tökéletesítése, a munkahelyek víztelenítése, a szállítógépeknél a 
megfelelő tartalékalkatrészek biztosítása üzemen belül a megfelelő termelés-koncentráció, a 
szállítás zavartalansága, a meddőkezelés modernizálása stb.  

A termelékenység fokozásáért, a munka könnyítéséért, elhatároztuk, hogy a meddőrakodás 
gépesítését, a jelenlegi 3 százalékról 6 százalékra, a gépi jövesztést 5-ről 11–12 százalékra, a 
gépi rakodást 20-ról 38 százalékra növeljük. Ezzel elérjük, hogy összteljesítményünk lényege-

sen növekszik majd.  

Másik problémánk a minőség. Ez az elmúlt időszakban nem kis gondot okozott Második öt-

éves tervünk határozottan előírja a szén minőségének javítását. Éppen ezért, hogy a dolgozó-
kat anyagilag is érdekeltté tegyük a minőség megjavításában premizálási rendszert vezetünk 
be. Egyúttal már az aknáknál leválasztjuk az aprószeneket, hogy a központi osztályozón köny-

nyebbé váljék a szén osztályozása. Másik fontos, ezzel kapcsolatos intézkedésünk, hogy ott, 
ahol a szén minősége megkívánja, felületi mosást alkalmazunk, éppen úgy. ahogyan jelenleg 
csináljuk külfejtéseinknél.  

Hogy a szén tisztasága milyen fontos feladat a mi számunkra, azt egy egyszerű számítással 
érzékeltethetjük a legjobban. Az 1961-es termelési szintünknél egy negyedévben csak 1 száza-

lékkal kevesebb meddőtartalom 11 ezer 655 tonnával több termelést biztosít. Ez árbevételben 
mintegy 3 millió forintos többletet jelent. Érthető tehát, hogy erre igen-igen nagy gondot kell 

fordítanunk a következő időszakokban.  

A munka termelékenységének növeléséért megváltoztatjuk a telepítési sűrűséget, egyúttal to-

vább terjesztjük – a páncélkaparók segítségével – a rárobbantásos jövesztést Kiszámítottuk, 
hogy az összteljesítménynek csupán 1 százalékos növelése, mélyművelésű üzemeinknél egy 
negyedévben 1 forint 3 fillér önköltségcsökkentéssel jár.  



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

20 

Évente ez közel négy és fél millió forintos megtakarítást eredményez a Borsodi Szénbányászati 
Trösztnél.  

Igen körültekintő, gondos munkát igényel az improduktív műszakarány javítása trösztünk te-

rületén. E feladat helyes megoldása is – elsősorban – az önköltség csökkentését segíti, hiszen 
az improduktív műszakoknak 1 százalékkal történő csökkentése a termelés költségét tonnán-

ként 1 forinttal teszi olcsóbbá 

– Nagy is szép munka vár ránk, borsodi bányászokra. S hogy feladatainkat meg is oldjuk, az 

intézkedésen túl biztosíték rá négy és félezer vájárunk, szocialista munkabrigádjaink, műszaki 
és gazdasági dolgozóink becsületes, odaadó munkája, – fejezte be tájékoztatását Monos elv-

társ. 

Radványi Éva”29
 

 

„65 ezer tonna szén terven felül  

Befejezték évi tervüket a Borsodi és az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt dolgozói  

Mint már korábban hírt adtunk róla, a Borsodi Szénbányászati Tröszt több aknája be-

fejezte évi tervfeladatát. Elsőként a szuhakállói II. akna dolgozói teljesítették tervüket. A Mák-

völgyi Bányaüzem ugyancsak az elsők között volt, hiszen december 1 óta már 1962. évi fela-

datán munkálkodik. Az edelényi bányászók december 9-én teljesítették évi tervüket, majd az 
ormosbányai és a Miskolci Bányaüzem is eleget tett kötelezettségének.  

Az aknák közül napjainkig Mártabánya, Barossakna, Pálinkás II. akna, a finkei táró, Sajó-
szentpéter III. akna, Bánfalva, Felsőnyárád, Ella II. akna, az ormosi II. és VI. akna, az 
alberttelepi I. akna, valamint Edelény mindhárom aknája teljesítette évi tervfeladatát.  

Elismeréssel kell szólni a szelesi és a kurityáni külfejtésen dolgozó bányászokról, hiszen az 

elmúlt napokban ők is – a koratavaszi esőzések és az utóbbi időben beállt hideg idő ellenére – 

teljesítették évi tervfeladatukat. Különösen a szelesaknai külfejtés bányászai voltak nehéz 
helyzetben, hiszen a letakarítási munkák hiányában már januárban igen nagymennyiségű 
szénnel maradtak adósak. Tartozásukat év közben felszámolták és nemcsak teljesítették, ha-

nem határidő előtt befejezték tervüket.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt aknáinak dolgozói most ígéretet tettek arra, hogy az eszten-

dő hátralévő napjaiban előreláthatólag mintegy 50 000 tonna szenet termelnek terven felül.  

Ugyancsak befejezték évi tervüket az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt dolgozói is, annak elle-

nére, hogy Somsályon és Egercsehiben nagy nehézségekkel küzdöttek és küzdenek. Ez a két 
akna nem, de a többiek valamennyien befejezték tervüket és ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy 
szerdára az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt, is a tervüket teljesítő üzemegységek között sze-

repeljen. A farkaslyuki, a putnoki, a borsodnádasdi, valamint a Királdi Bányaüzem egyaránt 
határidő előtt teljesítette tervét és az év hátralévő napjaiban még 15 000 tonna szenet adnak 
népgazdaságunknak.”30
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1961-ben véglegesen bezárásra kerül a Kossuth táró. A Kossuth-tárót eredetileg a „kondói 
nagy árok” tektonikai rendszeréhez tartozó sasbérc,

31
 IV. telepi szénvagyonára telepítette a 

Palánt-völgyi Kőszénbánya Rt. E szénvagyon művelésére hajtott 250 m K-i irányú tárót 1951-

ben nyitották újra vizsgálat céljából. 1952-ben a táró folytatásaként közel É-i irányban meg-

kezdett ereszkét átbiztosították és továbbmélyítették. 

1957-ig tanbányaként működött, majd a tanbányának Kakucsára való áthelyezését követően 
az 1,6-1,8 méter vastag felvetett IV. telepi sávot hazafelé haladó frontfejtésekkel fejtették. A 
vetőközben található alacsony fűtőértékű mintegy 0,3 Mt IV. telepi szénvagyon lefejtését kö-
vetően 1961 májusában a bánya a termelését befejezte. 

 

 

Kossuth táró, 1961 

 

 

Kossuth bánya (táró) helye 

 

1962. 

 

„Megkétszereződött a bányász gépkocsitulajdonosok száma megyénkben  

A borsodi szénmedencében működő Ózdvidéki és Borsodi Szénbányászati Trösztnél az 
utóbbi években egyre több bányász gyűjtött gépkocsira. A két tröszt üzemeiben az év elején 
több mint 50 bányász járt munkahelyére autóval. 1961-ben még nagyobb volt az érdeklődés a 
járművek iránt: annyi bányász vásárolt gépkocsit, mint amennyit a korábbi három év alatt 

                                                 
31

 A sasbérc a röghegységekre jellemző szerkezeti forma. Egymással párhuzamos, vagy közel párhuzamos vető-
dések mentén alakulnak ki. A párhuzamosan futó vetődések mentén a terület lesüllyed, a köztük lévő terület 
viszont, vagy kiemelkedik, vagy megtartja addigi pozícióját. Ezeket az izolált formákat általában egyenetlen, 

esetleg domború tető jellemzi. A tetőt körbevevő lejtőt rendszerint szálban álló, kemény, stabil kőzet alkotja, így 
tud dacolni a felszínformáló erőkkel. 
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összesen. A bányász autótulajdonosok száma megkétszereződött. Ma már több mint 100 bor-

sodi bányásznak van kocsija.  

A legtöbb gépkocsit az ormosi bányaüzem dolgozói vásárolták, ahol az autótulajdonosok 
száma megközelíti a húszat. A borsodi szénmedence legfiatalabb kocsitulajdonosa Veres Zol-

tán, a sajószentpéteri III. akna gépészeti művezetője. A 24 éves fiatalember négy éve dolgozik 
bányában és megtakarított pénzéből vásárolta a Moszkvics gépkocsit.”32

 

 

„A kísérletek üzeme 

A különböző iparágakon belül bányászat általában, de különösen a szénbányászat az a 
terület, amely – éppen sajátos a jellegzetességei miatt – csak igen nehézkesen tud lépest tar-

tani az általánosan gyors technikai, műszaki fejlődéssel. Elsősorban megyénk szén-

bányászatáról lévén szó, úgy vélem különösképpen helyt áll ez a megállapítás. A borsodi 

szénmedencében ugyanis, – bár igen sok bányával rendelkezünk, – a geológiai adottságok 
sokkalta kedvezőtlenebbek, mint például a dunántúli területeken.  

 Bányáink jórésze úgynevezett vékonytelepi, vagyis 0,7–1,2 méter vastagságú szénmezővel 
rendelkezik. Természetesen ilyen körülmények mellett elsősorban a fejtés gépesítése, a szénjö-
vesztés technikai, műszaki fejlesztése nem kis problémát okoz, különösen, ha hozzávesszük 
még azt a körülményt is, hogy szénmezőink jórésze vízdús homokréteg alatt helyezkedik el. 

Bányáink tehát – nyugodtan általánosíthatunk ebben az esetiben – vizesek.  

Mindezt kissé olyan „bizonyítvány-magyarázatként” kellett előrebocsátani. Persze, félreértés 
ne essék, nem arról van szó, hogy bányáink geológiai helyzetüknél fogva nem alkalmasak a 

gépesítésre. Sőt! Ellenkezőleg. Éppen, mert mostohábbak adottságai, szükséges, hogy az 

egyébként is nehéz. megerőltető fizikai-munkát igénylő bányászkodást fokozott gépesítéssel 

könnyítsük megyénkben is.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt bányáiban évek óta a legkülönbözőbb fejtő és rakodó kom-

bájnokkal, széngyalukkal kísérleteznek a vékonytelepi szénmezőkben. Számtalan, ismerten jól 
konstruált fejtőgépet szerzett be külkereskedelmünk, hogy segítségére legyen a dicséretes tö-
rekvésnek.  

Az újfajta fejtőgépek kipróbálását, kísérleti üzemeltetését a borsodi szénmedencében legtöbb-

ször a sajószentpéteri, új nevén: a Bükkaljai Bányák üzemei vállalják. Nem csoda hát, hogy a 
jelentős létszámmal rendelkező bányaüzem (nem sokkal kevesebb az itt foglalkoztatott bányá-
szok száma, mint az egész Ózdvidéki Szénbányászati Tröszté) úgy vált közismertté nemcsak 

megye, de bátran mondhatjuk: a szénbányászat területén országszerte is, mint a kísérletek 
üzeme. Ha valami új van születőben az iparágon belül, minden cselben az elsők között vannak 
a péteri bányászok, akik kipróbálják, a szó szoros értelmében utat törnek neki, vállalva az új, 
még ismeretlen módszerek meghonosításával járó minden gondot, problémát.  

Itt került szinte elsőnek kipróbálásra a szovjet Donbasz-kombájn, az ugyancsak szovjet 

gyártmányú Sahtyor-féle szénkombájn, a Gornyák-kombájn, a lengyel WLE–50 S típusú rése-
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lőgép, s itt kísérleteznek jelenleg is a nyugatnémet Löbbe-féle és a csehszlovák PL-2 típusú 
széngyalukkal is. 

Mint elöljáróban már említettem, a geológiai adottságok a fejtések gépesítésére eléggé kedve-

zőtlenek. A bükkaljai bányászoknak tehát nem kisebb feladattal kell megbirkózniuk, minthogy 

megkeressék azokat a lehetőségeket, amelyeknek a segítségével az adott körülmények között is 
biztosítani tudják a fejtőgépek. széngyaluk eredményes működtetését. A teljes igazság kedvéért 
ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy előfordul olyan eset, amikor a kedvezőtlen geológi-

ai adottságok mellett a kísérletek sikerét befolyásolja az is, hogy például egy-egy adott gép 
működtetéséhez szükséges kiegészítő berendezést nem kapnak meg időben a géppel együtt. Ez 
volt a helyzet a Sahtyor-féle kombájnnál is, amelyhez alacsonyabb – 12 cm-es – kaparószala-

got csak jóval később, a gép kipróbálása után rendelt és kapott meg a tröszt. Vagy itt van 
mindjárt a jelenleg kísérleti üzemben lévő Löbbe-féle széngyalu. Valamennyi szakember vé-
leménye szerint kitűnően konstruált gép. amellyel rendkívül jó eredményeket lehetne elérni a 
frontfejtéseken, ha megvolnának a hozzá szükséges különleges, hidraulikus. lépegető biztosító 
berendezések. De mert ezekkel egyelőre nem rendelkezünk, beszerzésük több millió devizafo-

rintot igényelne, a bükkaljai bánya műszaki vezetői különféle biztosítási eljárásokkal kísérle-

teznek a gyalus frontokon. Jáni Gyula elvtárs. a Bükkaljai Bányák igazgatója elmondotta, 
hogy már éppen a hatodik fajta biztosítási móddal próbálkoznak, mert az eddigiek nem hozták 
meg a várt sikert:.  

A kívülálló azt hihetné, hogy az ilyen esetekben elveszítik kísérletező kedvüket a bükkaljaiak. 

Persze a sikertelenségnek, érthetően, nem örülnek, de le sem töri őket. Energiájuk, bizakodá-
suk mindig újabb és újabb kísérletekre serkenti a műszaki és fizikai kollektívát egyaránt. 
Egyetlen sérelmük, hogy a tervek készítésénél, az irányszámok megszabásánál nem veszik 
figyelembe az üzem kísérleti jellegét, a mennyiségi terveknél a próbaüzemelésben lévő gépek 

teljes kapacitásával számol a Borsodi Szénbányászati Tröszt. Ez pedig két irányban is rosszul 
hathat. Az egyik: ha az erőfeszítések ellenére sem képesek teljesíteni a megszabott tervet, az 
anyagi érdekeltség hiánya esetleg befolyásolhatja vállalkozó kedvüket. A másik: a többi bá-
nyaüzem ilyen esetben visszariadhat a gépesítéstől, nem látva megfelelő biztosítékot a gépek 
eredményes alkalmazására. A szakemberek véleménye szerint is helyes lenne az új gépek pró-
baüzemeltetésének időszakára a termelési tervek készítésénél is kihangsúlyozni a kísérleti 
jelleget. Ezzel a kísérleti üzem egész kollektívájának lendületét, energiáját is erősíthetnék.  

Radványi Éva”33
 

 

„1962. február 12. 

Vízbetörés Sajószentpéter II. aknán 

A borsodi szénmedencében az elmúlt mintegy 100 év alatt több mint 300 bánya volt 
üzemben. Ezek felmérése, térképezése igen hiányos és kezdetleges volt, megbízható dokumen-

táció vajmi kevés maradt meg. Emiatt számtalan, kellemetlen meglepetéssel kell a Borsodi 
Szénbányászati Tröszt egyes aknáinak megküzdenie. 
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Ilyen kellemetlen meglepetés történt 1962. február 12-én a Sajószentpéter II. akna XXVII. 
siklójából telepített frontfejtésben. 

A mezőbe haladó frontfejtés jobb szárnyának végétől 10 m-re, a 70 – 80 cm vastag széntelep 
felső 20 cm-éből vízszivárgás volt tapasztalható. A du. szolgálatot teljesítő frontaknász e terü-
leten óvatosságból előfúrást rendelt el. Az előfúrás még az 1 m-t sem érte el, amikor a fúró-
lyukból nagy nyomással betörő vízsugár a fúrógépet, a fúrást végző dolgozóval együtt hátra-

lökte. A fúrólyuk mintegy 30 cm átmérőjű lyukra bővült és a lyukon teljes szelvényben nagy 
nyomással vízbetörést kaptak. 

Első pillanatban nem lehetett megállapítani, hogy milyen eredetű vízbetörésről van szó; a 
helyszínre érkezett aknavezető megállapítása szerint gázokat – észlelhető mennyiségben – a 

víz nem tartalmazott. 

Mivel a siklóaljban igen rövid időn belül vízdugó keletkezett, kerülő úton közelítették meg a 
szállító-siklót, ahol mintegy 4 m szélességben, 20 – 26 cm magasságban megközelítőleg 5 000 
1/perc vízmennyiség zúdult be, mely a zsompot és a szivattyúkamrát elöntötte. Az elektromos 
berendezések teljes lekapcsolása után vette kezdetét az ideiglenes vízmentesítő telep felszere-

lése. 

A megfigyelők jelentése szerint már a késő esti órákban erőteljesen csökkenni kezdett a víz-

mennyiség, a reggeli órákra pedig a rendes üzemi szintet érte el. 

Másnap megállapították, hogy egy, az 1920 – 1930 között üzemben levő Egyed – Waldmann-

féle bánya nyitva levő üregeiből kapta a Sajószentpéter II. akna a több mint 5 m3
/perc-es víz-

betörést és hogy a nyitva levő üregekben még mintegy 8 – 10 000 m
3
 víz lehet tárolva. A régi 

bánya műveleteivel túllépte az adományozott telket, s ezt nem térképezte. 

A régi bányák dokumentációjának összegyűjtése, feltérképezése megtörtént. Hogy a jövőben 
minimumra csökkentsük a fentiekhez hasonló kellemetlenségeket, a védőpillérek kijelölése és 
azoknak érintetlenül hagyása a jövőben még nagyobb gonddal történik. 

Nagy János”34
 

 

„Korszerű bányaüzem  

A távlati tervek szerint tovább gépesítjük megyénk bányaüzemeit. A második ötéves 
tervben meggyorsul ez a munka, különösen a jelentősebb, nagy kapacitású és gazdag szénme-

zővel rendelkező bányákban. Ilyen a lyukobányai üzem is, amelyről elmondhatjuk, hogy me-

gyénkben – sőt az országban is – az egyik legjobban gépesített, korszerűsített üzem. A további 
gépesítés célja, hogy ezt a bányát – az adriányi és a mátyási aknát – gyorsan fejlesszék, hogy 

a jelenlegi napi 106 vagonról 220 vagon35
 napi termelésre emelje kapacitását.  

A gépesítés megkezdődött, jelenleg összesen 2500 méter hosszú gumiszalag szállítja a szenet, 
a két aknában pedig hat kaparó működik, ezeknek hossza 400 méter.  
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Megyénkben – a Borsodi Szénbányászati Tröszt területén – különösen a lyukóbányai üzem, a 
sajószentpéteri II. akna és a Szuhakálló II. akna a legjobban gépesített bánya.”36

 

 

„– Két széngyalu fejti a szenet a sajószentpéteri II-es aknában. A tervek szerint a mo-

dern, nagyteljesítményű gépekkel mintegy 50 vagon37
 szenet termelnek majd naponta.”38

 

 

„ Új lakótelep Sajószentpéteren 

Az. ötéves terv idején új lakótelepet létesítenek Sajószentpéteren. Az épülő 604 lakásba 
a tervek szerint a gázt is bevezetik. A lakótelep építését már megkezdték, az idén 68 otthon 
készül el.”39

 

 

„A kétnapos ünnep alatt sok sportesemény volt Miskolcon és Borsod megyében. A me-

gye területén, több helyen Kilián- versenyeket rendeztek. Különösen Sajószentpéteren volt 
sikeres ez a viadal, ahol több mint kétszázan vettek részt öt sportág küzdelmein. A 
sajószentpéteri sportolók részt vettek a délelőtti felvonuláson, majd délután a sportpályára 
igyekeztek, ahol atlétikában, labdarúgásban, kézilabdában, sakkban és tekében adódott mód a 
pontszerzésre. Különösen az atlétikai versenyeknek volt nagy sikere és néhány említésre méltó 
eredmény is született…”40

 

 

„Honvédelmi nap Sajószentpéteren  

Május 6-án, vasárnap a Magyar Honvédelmi Sportszövetség Miskolc járási Elnöksége 
Sajószentpéteren járási honvédelmi napot rendez. Ez az évről évre, a megye több járásában 
megrendezésre kerülő esemény ízelítőt ad a szövetségben folyó munkáról és az elért eredmé-
nyekről.  

A sajószentpéteri honvédelmi nap műsora igen színvonalasnak ígérkezik és bőséges szórako-

zást nyújt a labdarúgás, az ökölvívás, az atlétika és a technikai sportok kedvelőinek.  

Szinte lehetetlen megjósolni, hogy melyik sportág vonzza majd legjobban a nézőket, melyiknek 
lesz a legnagyobb sikere. Az ünnepélyes megnyitó után az ökölvívók lépnek szorítóba, majd 
női és férfi bajnoki kézilabda mérkőzésre kerül sor. A labdarúgás kedvelői a Borsodi Bányász 

– DVTK öregfiúk mérkőzésen biztathatják majd régi kedvenceiket. A megyei atlétikai viadal 
keretében nemcsak a legjobb megyei, hanem néhány fővárosi atléta is elindul.  

Az atlétikai verseny után az MHS Központi Motoros Klubjának akrobata-csoportja mutatja be 

bátorságot, erőt és ügyességet igénylő látványos számait.  
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Míg a sajószentpéteri sportpályán az atlétikai számokat bonyolítják le, a közönség műrepülő 
bemutatókat láthat. Vitorlázó vontatás és léggömbvadászat szerepel a műsoron. A honvédelmi 
nap sporteseményeit a modellezők bemutatója zárja be.”41

 

 

„Nagysikerű honvédelmi sportnap Sajószentpéteren 

Napsütéses, meleg vasárnapra ébredtek a sajószentpéteriek. A sportpálya zászlódíszbe 
öltözött a honvédelmi sportnapra. Kora délelőttől egymást váltották a pályán a különböző 
sportágak képviselői, akik nagyszerű teljesítményeikkel jó szórakozást nyújtottak a bányatelep 
dolgozóinak.  

Elsőnek a bőcsi kézilabdázók léptek pályára. A többszörös megyei bajnok Borsodi Bányász 
női csapata játszott a megyei bajnokságban eddig 
veretlen Bőcsi Termelőszövetkezeti Sportkör női 
csapatával. A bajnokjelölt bányászcsapat nagysze-

rű játékával biztosan győzött 8:1 arányban. A kö-
vetkező mérkőzésen azonban hiába várták a Mis-

kolci Honvéd férfi kézilabdázóit, nem voltak haj-

landók felcserélni pályaválasztó jogukat, mint 

ahogy ezt a bőcsiek megtették.  

A Borsodi Bányász öklözői a Karhatalmi Dózsa 
öklözőivel vívtak nagy csatát. Itt is a sajószentpéteriek bizonyultak jobbaknak, 15:5 arányban 
győzték le ellenfelüket.  

Délután a jövő „nagy" labdarúgói, a sajószentpéteri I-es és III-as sz. általános iskola labda-

rúgói léptek pályára. Szívet derítő látvány volt nézni a labdarúgó palánták igen szép játékát. 
Nem bírtak egymással, 1:1 lett a mérkőzés végeredménye. Aztán a múlt idők emléke elevene-

dett meg a labdarúgó pályán; a DVTK öregfiúk és a Borsodi Bányász öregfiúk kitűnő játékát 
élvezte a szépszámú nézősereg. Román, Szűcs, Puskás, Kankulya; az ellenfélnél Németh, Bo-

hus, Kakuszi, Gyurik nagyszerű játékát figyelték fokozott figyelemmel. Sokszor felcsattant a 
taps, amely különösen a sajószentpéteriek egy- egy szép húzását, vagy remek gólját ünnepelte.  

Mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a DVTK, de kapu előtt határozottabb volt a hazai csapat 

és megérdemelten győzött 4:1 arányban.  

Ezután a megye legjobb atlétáinak és a Budapesti 
Honvéd kitűnő versenyzőinek vetélkedése került az 
érdeklődés középpontjába. Bár a versenyzők még 
az idény elejénél tartanak, máris több megyei csú-
csot megjavítottak a verseny folyamán. Nagy izga-

lommal figyelték, hogy Mihályfi Évának, a diós-

győriek tehetséges versenyzőjének sikerül-e túljutni 
a 156 cm-es magasságon. Ez még nem ment neki vasárnap, azonban 152 cm-es eredménye is 
kitűnő teljesítmény. Az ifjúsági fiúk vetélkedése közben Nagy László, a Miskolci Sportiskola 
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kitűnő versenyzője 13,39 m-es súlylökő eredményével, Majoros György, a Miskolci Pedagó-
gus atlétája 45,47 m-es diszkoszvető eredményével állított fel új, megyei ifjúsági csúcsot  

Szinte lélegzetvisszafojtva nézte a közönség a Magyar Honvédelmi Sportszövetség Központi 
Motoros Klubjának akrobatikus motoros bemutatóját. Közben a zöld gyepen az ejtőernyősök 
gyakorlatait láthatták. Aztán repülőgépek zúgtak a magasban. Előbb műrepülést, majd bal-

lonvadászatot láthattunk, közben a repülőmodellezők ügyességét jutalmazta hálás taps. Vidám 
hangulatú bál fejezte be az MHS járási vezetőinek igen jól előkészített honvédelmi sportnap-

ját. Jól szórakoztak vasárnap a sajószentpéteri bányászok. Jó felkészültségről tettek tanúbi-

zonyságot az egésznapos műsoron felvonuló sportolók.  

Nemes Péter”42
 

 

„Az élet követeli! 

Azt szokták mondani: a régi mindig nehezen adja át helyét az újnak. Ez igaz is. Hiszen 
gondoljuk csak el, menynyi harcot, küzdelmet jelent néha az előbbrelépés az élet valamely 
területén. Milyen nehéz esetenként szétszaggatni a megszokás béklyóit, milyen nehéz megér-

tetni, hogy az élet újat, a tegnapinál jobbat követel. Nem dolgozhatunk ma úgy, mint tegnap, 
mert, akkor soha nem lépnénk előre a technikában, a kultúrában, a tudományokban. És ezért 
vállalni kell a harcot, a küzdelmet, az újért való fáradozást, még akkor is. ha néha megrekedt 
gondolkodásúak közönyével, vagy mi több gáncsoskodásával találkozunk.  

Sokszor nem is az elméletben, hanem a gyakorlatban van a hiba. Ismerek olyan embert, aki 

szívesen hallja s rádióban, olvassa az újságban hogy valamely üzemben új technológiai eljá-
rások meghonosításával kétszeresére emelkedett a termelés és felére csökkent az ott dolgozói 
fizikai igénybevétele. Csak ugyan nagyszerű dolog ez tetszik is neki. De amikor másnap a 

„gyakorlatban” kap egy új gépet és gondoskodni kell annak üzembe helyezéséről, már alább-

hagy a lelkesedés és felül kerekedik az újtól való tartózkodás.  

Ezúttal csupán egy dolognál a bányák gépesítésénél, a szénbányászat műszaki fejlesztésénél 
időzünk el kissé.  

Azt, hogy milyen nagy jelentőségű a megszenesedet élet modem, korszerű fejtése, senki sem 
vitatja. Mindenki azt tartja: könnyíteni kell a bányászkodáson, ahol, és amit lehet, gépesíteni 
kell. Úgy is lehetne mondani a gépesítés az egyik központi kérdés. Azt senki nem mondja, hogy 

ennek a törekvésnek nincs látszatja. Van. De kevés. Borsod sokkal előbb járhatna a bányák 
műszaki és technikai fejlesztésében, ha nem volnának olyan gyakoriak a visszahúzó tényezők.  

Milyen sokszor hallani, hogy a bányák gépesítésének objektív akadályai vannak. Vizesek a 
borsodi aknák, laza a talp, vetősek a szénmezők, nagy a nyomás, kemény a szén, meg ki tudja, 

mi mindent felhasználnak érvelésnek. Az érvek azonban csak részben fedik a valóságot. Néhol 
csakugyan nehéz volna a gépesítés. De most nem is azokról a helyekről akarunk szólni. Van-

nak aknák, ahol azért nem lehet gépesíteni, mert idegenkednek a technikától. Már pedig mű-
szaki haladás, technikai előrelépés csak akkor van, ha a termelést közvetlenül érintő berende-

                                                 
42

 Észak-Magyarország, 1962. május (18. évfolyam, 101-125. szám)1962-05-08 / 105. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

28 

zéseket újabb beruházásokkal növelik, vagy a meglévő gépeket tervszerűbben, céltudatosab-

ban használják ki.  

Sajnos, esetenként egy téves nézetet is tapasztalhatunk. Azt mondják, a műszaki fejlesztés, a 
gépesítés egyszerűen beruházási kérdés. Ha vásárolnak új gépeket, lesz fejlődés, ha nem, ma-

rad a csákány meg a lapát. Ez a nézet burkoltan azt vallja: pénz nélkül nincs műszaki fejlesz-

tés. Elfogadhatjuk? – Nem. Hiszen sok példa van arra, hogy beruházás nélkül, ésszerűsítéssel, 
újítással nagy gondokat is megoldottak.  

És van példa arra is – éppen Borsodban –, hogy drága pénzen vásárolt masinák, biztosító 
elemek, gazdátlanul várják sorsukat.  

Felvetődik tehát a kérdés: mi ennek az oka? Gépesítésről beszélünk, új gépeket kérünk, a 
meglévőket pedig nem használjuk ki? A számok tükrében éves szinten is negatív képet alkotha-

tunk például a Borsodi Szénbányászati Tröszt gépi jövesztéséről és rakodásáról. Három szén-

gyalu közül sokáig csak egy működött, most már kettő üzemel Sajószentpéteren. Négy 
Gornyák- kombájn is kihasználatlanul hever és a Sahtyor-gép sem termel több mint egy esz-

tendeje. Tavaly a meglévő 38 Kóta-féle kisfelrakók közül átlagosan mindössze 17 dolgozott, 

feltörés fúróból és a P–3 rakodókból pedig egy sem volt használatban. A Hidasi- felrakókra 
nem készített tervet a tröszt, de itt is szembetűnik, hogy a meglévő 14 darabból tavaly két, ez 
idén pedig mindössze 4 darab van használatban. A gépek ilyen kihasználása következtében 
azután nem is csoda, hogy a tröszt gépi jövesztési tervét 1961-ben 61,4, gépi rakodási tervét 
pedig 93,2 százalékra teljesítette. Ez egyébként annyit jelent, hogy 80 000 tonnával jövesztet-

tek kevesebbet géppel, a rakodásnál pedig 5000 tonna az adósság;  

És most nézzük, mit mutat az 1962. első negyedévi mérleg. A sajószentpéteri gyaluk 65,7 szá-
zalékos tervteljesítést produkáltak. Több jövesztő gép nincs használatban (!!). A Kóta-féle 
felrakóknál és a Hidasi gépeknél viszont fejlődés tapasztalható. Az előbbiekkel 103,8, az 
utóbbiakkal pedig 110,7 százalékos teljesítményt értek el. Az igazsághoz persze az is hozzátar-

tozik, hogy napjainkban mindössze csak 4 darab Hidasi van üzemben.  

Ilyen mérleg után aligha lehetnek derűlátóak, akik felelősek a bányák gépesítéséért. Pedig a 
tröszt szakemberei nagyon sokat segítenek az üzemeknek. Szinte naponta eljárnak a proble-

matikus munkahelyekre, s jó tanácsokkal, meggyőző érvelésekkel magyarázgatják a gépesítés 
előnyeit. Még sincs megfelelő eredmény. Mi hát ennek az oka?  

Sok helyen az újtól való tartózkodás, a megszokás, a kényelmesség. Ha azért tartózkodnának 
egy géptől, mert az rossz, érthető lenne, de ha pusztán azért az idegenkedés, mert új, erre már 
nincs elfogadható magyarázat. Az ilyen helytelen előítéletek általában alaptalanok. Az tény, 
hogy egy új technológiai folyamat sok mindent rejthet magában, – jót is, rosszat is. De igye-

kezzünk úgy irányítani a munkát, hogy ne csak a rosszat, hanem jó, az előnyös tulajdonságo-

kul is ki tudjuk használni. Ne sajnálják az aknák vezetői és a géphez beosztott bányászok azt 

az időt, amely alatt megismerhetik, megtanulhatják az új masinák szakszerű kezelését, működ-

tetésit, – mert ez is döntőd lehet bármennyire is jó az a gép, ha avatatlan kezekbe kerül, „el-

romlik”. És azt szokták mondani, hogy a rossz gép nem segítőtárs. 

Amikor a gépesítésről beszélünk, arra is gondolnunk kell, hogy nálunk a műszaki fejlesztés 
nemcsak gazdasági, hanem szociális célokat is szolgál. Nemcsak azért gépesítünk, hogy töb-



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

29 

bet, jobbat termelhessünk, hanem azért is, hogy megkönnyítsük a bányászok mindennapi mun-

káját. És ez, ha valahol, hát a bányászatban nagyon fontos. A föld mélye nem adja olcsón 
féltve őrzött kincsét, a szenet. Az évezredek nyugalmát háborgató bányászok munkája szép, de 
fáradságos. Segítsünk hát, igyekezzünk elérni, hogy minél kevesebb verejték hulljon a szénfa-

lak mentén. És ez csak úgy lehetséges, ha gépesítünk, automatizálunk, ha szívesen fogadjuk 

azt, ami új – és jó.  

Nem lehet, élesen elhatárolni, hogy kinek a gondja a gépesítés; Sokszor azt mondják: a mű-
szakiaké. Részben. Nekik kell segíteni abban, hogy a fizikai dolgozók eredményesen használ-

hassák a bányagépeket. De legalább ilyen szívügye legyen a gépesítés a bányászoknak is, 

mert többre van szűkség az úgynevezett „hivatali” kötelességnél.  

Az élet követel! – Igen. A fejlődés, a változás örök. Ami tegnap még új volt, ma talán, megfelel 

–, de holnap már elavult Ezt a fejlődést pedig, nem lehet megállítani, legfeljebb gyorsítani, 

vagy lassítani. Az előbbi erény, az utóbbi viszont nagy hiba.   

Paulovits Ágoston43
 

 

Igen, a leírtak nagy részével egyet kell érteni, az „emberi-tényező” sokszor akadályozta a 
fejlesztéseket, magam is megtapasztaltam.  

Ami viszont ide kívánkozik, azt részben a kísérletekről szóló szakmai fejezetben már leírtam. 
Itt nem ismétlem, csak egy két gondolat még erről. 

A bányászati problémák lebecsülése, azok figyelmen kívül hagyása itt Borsodban is, számos 
balsikerű próbálkozást eredményezett. Amely gépeket más körülményekre, más alapadatok-

kal terveztek és építettek, csak a legritkább esetben voltak alkalmasak ugyanabban a formában 
jól működni itt nálunk. Ez viszont sokszor nem az itteni szakembereken múlt, hanem „fel-

sőbb” döntések után kerültek kiválasztásra és ide! A „felsőbb” jelző egyaránt vonatkozott a 
szénbányászatra, az iparágra, de akár a politikai vezetésre is… A fejlesztésnek mindig ma-

gasan átgondoltnak kell lennie! A fejlesztés „peremfeltétel rendszerét” nagyon gondosan kell 

meghatározni, mert ezen múlik minden. Az „ördög a részletekben van” tartja a közmondás, 
de ez így igaz is! 

Sokkal alaposabb fejlesztési tervezés, átgondolt elemzés, megfontolt beszerzés és akkor még 
mindig lehetnek akadályozó tényezők! A saját tapasztalatom: az emberek „megnyerése” egy-

egy fejlesztéshez elengedhetetlen dolog volt, még a viszonylag egyszerű ügyek esetében is. 
Ha azt érezték, hogy bármit is „megpróbálnak rájuk erőltetni”, még a számukra kedvező 
esetben is ellenálltak… Főleg igaz volt ez akkor, ha a „kísérletek” miatt a teljesítményük és 
így a fizetésük is csökkent.  

 

„Munkás–paraszt–katona találkozó 

A Magyar Honvédelmi Sportszövetség sajószentpéteri alapszervezeténél immár ha-

gyományossá vált a munkás–paraszt–katona–találkozó megrendezése. Június 17-én került sor 
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az ez évi baráti találkozó lebonyolítására. A Bükk hegység romantikusan szép Harica- völ-

gyében Kondó község mellett gyűltek össze a találkozó |résztvevői. A szeszélyes időjárás ag-

godalmat és gondot okozott. Mégis, a sajószentpéteri és környékbeli munkások, termelőszö-
vetkezeti parasztok, munkásőrök, a honvédség miskolci alakulatainak küldöttei, a határőrség 
tagjai eljöttek, hogy megünnepeljék a hagyományos találkozót.  

A Magyar Honvédelmi Sportszövetség rendezői és a honvédség tüzér alakulatai feledhetetlen 

programot állítottak össze erre a napra. A műsorban megrendezték a „Ki mit tud játékot”, de 
emellett felléptek a különböző üzemek és honvédségi alakulatok kultúregyüttesei, s az üzemek 
öntevékeny kultúrmunkásai. A tűzoltó elvtársak nagysikerű bemutató gyakorlattal nyerték meg 
a közönség tetszését. Az ünnepi eseménysorozat egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért fény-

pontja volt a labdarúgó mérkőzés.  

A munkás–paraszt és katona–találkozó jól sikerült a festői Bükk lábánál. A népi zenekarok, a 

sajószentpéteri tánczenekar, valamint a határőrség táncegyüttese nagyszerű hangulatot te-

remtett a résztvevők között.  

Perényi Barnabás”44
 

 

Ekkor javában folyt az első „Ki Kit Tud” televíziós vetélkedő-sorozat.  

Ebben indult – az akkor már igen jó nevű és hírű – „Tröszt zenekar”, amely a Borsodi Szén-

bányászati Tröszt együttese volt. Itt borsodban akkor már sokan ismerték őket, kiválóan ze-

néltek és országos hírnevet is szereztek, mert nyerték a döntőt!45
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„A sajószentpéteri kerékpárosok 

A Borsodi Bányász Sportkör lehetőséget biztosít a bányászfiataloknak a sokrétű spor-

tolásra. Több szakosztályukat ismerik a sportkedvelők, a kerékpárosokról azonban eddig ke-

vés szó esett. Pedig ez a szakosztály is megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, hiszen különösen 
az elmúlt egy esztendőben értek el igen szép eredményeket.'  

 

Tórh Dezső edző és 

Zeleni János 

 

Tavaly került hozzájuk Tóth Dezső szakképzett edző, aki nagy gonddal 
és hozzáértéssel látott munkához. A szakosztály igen kis létszámú – 

mindössze négy férfi és két női kerékpárosuk van –, ennek ellenére 
sikeres szereplésekre tekinthetnek vissza. 

Legbüszkébbek Zeleni Jánosra, aki nemcsak a Borsodi Bányász, hanem az egész megye leg-

eredményesebb felnőtt versenyzője. Ebben az idényben 18 versenyen indult el és 8 első, 4 má-
sodik helyet szerzett. Különösen értékes a megyei első helyeken kívül a magyar bajnokságon 
elért 4. helye, pedig a 44-es mezőnyben az egész magyar válogatott keret elindult. Szép ered-

ményeire a sportág országos vezetői is felfigyeltek. 

Lahocsky, Békési, Nagy is szépen fejlődnek. A lányok – Nagy Erzsébet, és Erdélyi Ilona – még 
csak kezdők, de már járási és megyei első hely is van a tarsolyukban. 

A szakosztály életének egyik irányítója Tóth Emil térmester, aki hozzáértésével nagy segítsé-
gére van a szakosztálynak. Feladatként a szakosztály létszámának kibővítését tekintik. Minél 
több sajószentpéteri bányászfiút és lányt szeretnének bekapcsolni a kerékpárszakosztály mun-

kájába.  

A sportkör vezetői, Jáni Gyula sportköri elnök és Mező Jenő, a sportkör főtitkára támogatják 
a kerékpárosok kezdeményezéseit és segítik a kis létszámú szakosztály működését. Vélemé-
nyünk szerint azonban sokkal jobb lehetne a munka, ha a létszám megsokszorozódnék.”46
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„Nem a vájár a hibás! 

Goethe Faustjának szavai juthattak eszem-

be, amint az összefüggéseknek, áthatásoknak bo-

nyolultságáról beszélgettem Latorczai János fő-
mérnökkel, a Borsodi Szénbányászati Tröszt bá-
nyaművelési osztályának vezetőjével. Ha valahol, 

hát a munkaszervezésnél nagyon áll a költő mon-

dása:  

„Hogy átsző mindent az Egész! Egyik a másikba hat, tenyész!” 

Ennek az egymásbafonódásnak bonyolult láncolata legtöbbször a tervezéssel kezdődik – s 

kihat a „legszélsőbb”, a legkisebb munkafázisra, műveletre is. A jó vagy rossz tervezés való-
sággal végigkíséri a legkülönfélébb iparágakon belül is az alkotó munkát – s a munka meg-

szervezésének összes folyamatát. Persze vannak olyan iparágak, ahol az összefüggések lánco-

lata rugalmas, de vannak olyanok is, ahol szigorúan kötöttek.  

A bányászkodás az imént említett összefüggéseken kívül egy kicsit sajátos is. Némely vonatko-

zásban eltér, mondjuk a gépgyártástól, a famegmunkálástól vagy a műanyagipartól. A bányá-
szatban többször és nagyobb jelentőséggel jelentkezhetnek nem várt kellemetlen, vagy kelle-

mes tényezők. Ilyen például a geológiai viszonyok változása, a szénmezők elvékonyulása, a 
meddőbeágyazás, a vetők okozta gondok, amelyek sajátosak, más szakmában kevésbé, vagy 
egyáltalában nem tapasztalhatók. S egy-egy ilyen nem „tervezett” mozzanat sokszor gondot, 
nehézséget, egész művelési vagy biztosítási folyamatok megváltoztatását hozza magával. Min-

denesetre az alapos, körültekintő, jó tervezésnél kevesebb lehetőség van a hibaforrásokra, 
mint a felületes „műszaki becsléseknél”.  

A tervezés tehát az alap, amelynek átültetése a gyakorlatba – az már jelentős szervezést igé-
nyel. Nagyjából itt is érvényes az a mondás, hogy meg kell teremteni a termelőképes munka-

helyeket, a fegyelmezett, céltudatos munkát és a szükséges eszközöket, műszaki feltételeket. Ha 
ezek közül valamelyik hiányzik, azt szoktuk mondani: nem jól szervezték meg a munkát. Az 
ilyen szervezési hibák természetesen lassítják, hátráltatják a munkát, veszteségidőket eredmé-
nyeznek.  

Sokan például lebecsülik az előkészítő munkákat, pedig ez is bonyodalmakat okozhat, mert 
befolyásolja a bányászok teljesítményét. A trösztnél mindössze egy-két helyen fordult elő 
munkahely kapacitáshiány a tervszerűtlen előkészítés miatt. Időszakos kapacitás „szűkületek” 
leginkább Ella-aknán és a kurityáni lejtaknában tapasztalhatók. , Ennek elsősorban a műszaki 
vezetők az okai, hiszen nekik kellene alaposabb munkát végezniük. Ella-aknán például nem 
volt elég gép és munkaerőben is hiány mutatkozott. S ez olyan időveszteséget okozott a terme-

lő munkahelyeken, amelyekről a vájár nem tehetett. Persze van olyan kiesési idő is, amely a 
vájár hibájából adódik, de ez napjainkban elenyészően alacsony.  

Nem így a dolgozóktól független, jobb munkaszervezéssel elkerülhető időveszteség. Itt már 
sok tennivaló van. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy egy esztendő alatt nem javult, ha-

nem romlott a viszonyszám. Tavaly például a III. negyedévben 6,9 százalék volt a tröszt terü-
letén a dolgozóktól független időveszteség, a munkástól függő pedig csupán 0,4 százalék. Ez 
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azt jelenti, hogy naponta mintegy 75 vagon szénnel termeltek kevesebbet – a rossz munkaszer-

vezés miatt. A kamrafejtéseken például 9,4 százalék volt a veszteség, a frontokon pedig 7,5. Ez 
év második negyedében 9,6 százalékra ugrott a dolgozótól független időveszteség. Ezen belül 
a kamrafejtés vesztesége 15,4 százalék. Hogy ez mit jelent?  

–Naponta több mint 130 vagon szenet. S ez a 130 vagon szén azért nem kerül ki a föld gyom-

rából, mert a műszaki vezetők és a kiszolgáló személyzet egy része felületesen dolgozik. Tehát 
ne a vájárt hibáztassuk, mert nem az ő mulasztása szüli az időveszteséget.  

A kamrafejtéseken' elsősorban a füstre várás miatt van sok időveszteség, jóllehet a ventilláto-

rok helyes üzemeltetésével, légcsőbeszereléssel sokat lehetne ezen csökkenteni. A 
sajószentpéteri III-as aknában, Ella-aknában és az edelényi III. aknában a legrosszabb a 
helyzet. Üres csillék hiánya miatt az ormosbányai III-as aknában is sok az időveszteség, pedig 
a szállítási rend pontos betartásával, gyors külszíni meddőürítéssel és a csillepark gondos 
karbantartásával szinte minimálisra lehetne csökkenteni a csillehiányt és azokat az időveszte-

ségeket, amelyek ezzel összefüggnek. A gyakori géphibák Ella-aknában, az ormosi VI-os ak-

nában és a sajószentpéteri III-as aknában okoznak elsősorban sok kellemetlenséget.  

Az elővájásokon is a füstrevárással van a legtöbb baj. Itt azonban az anyagellátás fogyatékos-

ságai, a szállítási szervezetlenség, a szakszerűtlen és tervszerűtlen fabeadás is gátolja a vájá-
rok folyamatos munkáját. Időveszteséget okoz a kamrafejtésekhez hasonlóan, az elővájásokon 
is a csillehiány és a sok géphiba. Jobb munkaszervezéssel, szakszerű ellenőrzéssel mindkettő 
elkerülhető.  

Hogy ilyen hibák ellenére 1962-ben nem esett vissza a tröszt produktív teljesítménye, annak 
az a magyarázató: a frontfejtéseken nem növekedett az időveszteség. S ez kedvezően befolyá-
solta a tröszt teljesítményét, azért is, mert e tömegtermelésű munkahelyek adják az összes szén 
55 százalékát. A bányászok itt is az üres csillehiány – különösen Sajószentpéter II-es aknában 
és Ella-aknában –, a túlzott füstrevárás és a gyakori géphibák miatt voltak tétlenségre kárhoz-

tatva. A sajószentpéteri II-es aknában az anyagellátással is sok baj volt.  

Ezek a munkaszervezési fogyatékosságok mind-mind összefüggnek – és károsan befolyásolják 
– a tröszt különféle mutatóit. Felszámolásuk egyre sürgetőbb, nem tűrhet halasztást, hiszen – 

elméletileg – naponta 130 vagon szénről van szó!  

Helyes, hogy a Borsodi Szénbányászati Trösztnél egyre többet foglalkoznak a munka-

szervezéssel és az időveszteségek csökkentésével. Hiszen ez szoros függvénye a termelékeny-

ségnek, a gazdaságosságnak, egyszóval a kongresszusi irányelvek meghatározta út járásának. 
A bányaművelési és gépészeti osztály szakemberei pártmegbízatásként kapták ezt a feladatot. 
Azóta naponként járják a földalatti munkahelyeket, s tételesen vizsgálják a munkaszervezést.  

De ez kevés. Nemcsak néhány ember lelkiismeretességére van itt szükség. És az időveszteség 
csökkentése nemcsak a bányaművelési osztály dolgozóinak feladata – mindenkinek az ügye! 
Nemcsak nekik kell vigyázniuk arra, hogy felszámolják a kamra- és frontfejtések legégetőbb 
gondját, a gyakori géphibákat. Ezért elsősorban a bányák „vasasai” tehetnek a legtöbbet. 
Tőlük függ az, hogy üzembiztos, pótalkatrésszel ellátott masinák kerüljenek a szénfalakhoz. 
Többet kell foglalkozni a csilleparkok karbantartásával és a szükségletnek megfelelő elosztá-
sával is. A termelő munkahelyek szellőztetésének biztosítására is nagy szükség van. Sokszor 
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megvannak a ventillátorok és a légcsövek – de ezek kihasználatlanul hevernek a bányákban, 
noha üzemeltetésük nemcsak termelési, hanem egészségügyi szempontból is fontos. Végül pe-

dig a kiszolgáló személyzet munkafegyelmének megszilárdítása is szükséges, mert azok a mu-

lasztások, amelyek ebből fakadnak, sok kárt okoznak napjainkban.  

Példák egész sorát lehetne még megemlíteni arra, hogy senki sem kezelheti „magánügyként” 
a rábízott munkát Jól látható, mennyire összefüggnek egymással a szállítók és a vájárok, a 
javítólakatosok és a frontcsapatok munkái. S ha ebben az összefüggésben valaki a „saját” 
munkaterületén hibát vét. mulasztása az egész folyamatot végigkíséri.  

Paulovits Ágoston”47
 

 

Bár a borsodi és a sajószentpéteri szénbányászat gépkísérleteiről külön fejezetekben is írunk, 
itt is teszünk ehhez néhány bejegyzést. 

 

„Gyalus koncentráció Sajószentpéter II. aknán 

A sajószentpéteri II. aknában a jobb üzemkoncentráció és az összteljesítmény növelése 
érdekében a már üzemelő széngyalu mellé még egy széngyalut helyeztek üzembe. 

A két gyalu közös szállítószalagra szállítja a szenet, ezzel a fejtési mező összteljesítménye a 
0,7 m vastag telepben 1,46 tonna/műszakról 1,7 tonna/műszakra emelkedett. 

Az akna termelésének 66,7 %-a gépi úton jövesztett és felrakott szén. 

Kövesdi Antal”48
 

 

„Védnökség:  

„A védnökséggel ott segítünk, ahol a legnagyobb szükség van a fiatalokra jellemző 

tettrekészségre, leleményességre, igazi ifjúkommunista rohammunkára.’’  

A KISZ I. kongresszusa ebben a megfogalmazásban határozta meg az ifjúság védnök-

ségvállalásának a szükség- szerűségét.  

Akkoriban különösen két nagyobb feladat elvégzése szerepelt napirenden; a DCM49
 és a ve-

gyipari védnökség. Azonban csakhamar a központi védnökségeken kívül a KISZ-

alapszervezetek is védnökséget vállaltak saját üzemük, vállalatuk, vagy gazdaságuk egyes 
termelési, műszaki fejlesztési feladatainak megvalósítása felett.  

Alapszervezeteink e védnökségek kapcsán tett vállalásaikat később országszerte, „szocialista 

szerződések” formájában rögzítették. Ilyen szerződéseket Borsodban is kötöttek, miközben a 

védnökségvállalás megyénk minden területén a KISZ-szervezetek és a fiatalok állandó jellegű 
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 Bányászati Lapok, 1962 (95. évfolyam, 1-12. szám)1962-09-01 / 10. sz 
49

 Dunai Cement és Mészművek. 1963-ban létesült a mészkőben gazdag Naszály-hegy lábánál, Vácott a Duna-

Dráva Cement Kft. elődje, a Dunai Cement és Mészművek. A váci cementgyár azóta is a régió meghatározó 
szereplője. 



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

35 

mozgalmává lett. A borsodi fiatalok sokat tettek az ötéves terv kiemelkedő létesítményeiért és 
a termelékenység emelését elősegítő módszerek terjesztésére. A Lenin Kohászati Művek ifjú-
ságának védnöksége alatt készült el az érctömörítőmű, a szénportároló; a doór-iszap haszno-

sítása és a nagyolvasztók termelékenységének fokozása. Napjainkban ugyancsak az ő védnök-

ségük alatt | építik át a III. számú, 700 köbméteres óriáskohót. Az Ózdi Kohászati Üzemek 
fiataljai a durvahengerde villamosítása, a finomhengerde motolaépítése és a II. számú kohó 
üzemeltetése felett vállaltak védnökséget. A DIMÁVAG-ban az exportgyártmányoknál serény-

kednek, az ifi-brigádok. A nehézszerszámgépgyári kiszesek a kompresszorok forgácsolása és 
szerelése felett védnökösködnek.  

A bányász-fiatalok védnökségei is számottevőek. A sajószentpéteri II. aknában az ifjúság őr-

ködik a gépesített frontok, szállítópályák és felrakó-berendezések felett. Ők vigyáznak arra is, 
hogy az üzemhez érkező új gépek azonnal a termelésbe kerüljenek. Az edelényi bányaüzem 
ifjúsága az I-es és a II-es akna víztelenítése felett védnökösködik. Szuhakalló II-es aknában a 

vasas front üzemel védnökség alatt. Az Ózdvidéki Szénbányászati Trösztnél ugyancsak a vízte-

lenítés és a gépesítés adja a legtöbb védnökségi feladatot.  

A Borsodi Vegyiművek nagyjavításánál és bővítésénél, a Berentei Vegyikombinát építkezésein 

és Tiszaszederkényben egyaránt kidomborodik a KISZ védnökségvállalásának nagy jelentősé-
ge.  

Falusi ifjúságunk a magasabb terméshozam felett vállalt védnökséget. A korábbi években 

mindössze háromezer parasztfiatal vett részt a különböző mezőgazdasági versenymozgalmak-

ban, manapság tízezren harcolnak a mezőgazdasági terméshozamok fokozásáért. Sok falusi  

KISZ-szervezet szocialista szerződéseket kötött a termelőszövetkezetekkel egy- egy fontosabb 

munka elvégzésére.  

Üzemeinknél, bányáinknál és a falusi szervezetekben lassan elkezdődik a jövő évi védnöksé-
gek meghatározása.  

Amikor ezt a felelősségteljes munkát végzik a fiatalok, igényeljék a helyi gazdasági vezetők 
segítségét, útmutatásait. S olyan munkák felett vállaljanak védnökséget, amelyek elvégzése 
fontos, esetleg túlhaladja a helyi kereteket.  

Paulovits Ágoston”50
 

 

 

Harica lejtősakna, 1962. szeptember. 30. 

 

Harica lejtősakna is befejezte a termelést. 1967. márciusig azonban még tanbányaként műkö-
dött. 
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„A pártkongresszus tiszteletére 

A sajószentpéteri iparvasút KISZ-szervezete a VIIL pártkongresszus tiszteletére vállal-

ta, hogy egy komplett kapcsolóberendezést újít fel munkaidőn kívül, társadalmi munkában.  

Az ígéretet tett követte, s most örömmel számolhatok be róla, hogy az alig 15 taglétszámú 
KISZ-szervezet a vállalt munkát, 20 908 forint értékben elvégezte.  

Különösen magára vonta a figyelmet szorgalmával Remecz János, Balogh Adolf és Kutas 
József, de a többiek is derekasan helytálltak.  

Kiss Ferenc  

KISZ-titkár”51
 

 

„Tornász reménységek… 

Sajószentpéter a vidéki tornasport egyik bázisa. Kiváló női tornászait az egész ország-

ban ismerik, hiszen a Borsodi Bányász tornásznői 

igen sok országos sikerrel és bajnoksággal dicseked-

hetnek. Nagyszerű az utánpótlás is. Képünkön azokat 
az általános iskolás tornászlányokat láthatjuk, akik 

néhány év múlva átveszik a felnőttek örökségét.  

Foto: Szabó István”52
 

 

„A Borsodi Bányász ifjúsági ökölvívói nyerték az országos vidéki csapatbajnokságot  

Borsodi Bányász – Kaposvári Dózsa 13:9 

Sajószentpéteren nagy érdeklődéssel várták az országos vidéki ifjúsági ökölvívó csa-

patbajnokság visszavágó mérkőzését. Érthető volt a hazai szurkolók kíváncsisága, hiszen az 
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első kaposvári összecsapáson a bányász-fiatalok minimális vereséget szenvedtek, így adva 
volt a lehetőség a végső siker elérésére.  

Az összecsapás előtt reménykedő volt a hangulat, hiszen bíztak a fiúk harci szellemében, jó 
felkészültségében és nem volt a teremben olyan, aki ne bízott volna a győzelemben. A 
sajószentpéteri ökölvívók azután bebizonyították, hogy érdemesek voltak a bizalomra és nagy-

szerű fegyvertényt hajtottak végre.  

Amikor az első pár megjelent a szárítóban, a nézők hatalmas biztatásba kezdtek.  

Papírsúlyban Oherovszki II. (Borsodi Bányász) – Horváth (Kaposvári Dózsa) küzdött egy-

mással. Az első menetben a bányász ökölvívó kétszer is alaposan megsorozta ellenfelét, sőt a 
második menetben is nagy fölényben volt, s ellenfele feladta a küzdelmet. 2:0. (Nagy üdvri-

valgás köszöntötte az első győzelmet.) 

Légsúly: A hazai csapatot Sándor képviselte. Ellenfél Suta egy ideig jól elhajolt az ütések elöl, 
de a menet végén egy jól irányzott horogtól a kaposvári fiú megszédült, nyolcat rászámoltak, 

de folytatta a küzdelmet. A második menet kiegyenlített volt. A harmadikban Sándor határo-

zott fölényt szerzett. A menet végén Suta az egyik ütésétől elvágódott és csak a gong mentette 

meg a kiütéstől. Általános meglepetésre a pontozók döntetlent hoztak ki. 3:1.  

Harmatsúlyban nem tartott sokáig a küzdelem, mert Terenyei nagyszerű ökölvívást mutatott 

be és ellenfele, Babari a harmadik perc közepén feladta a küzdelmet. 5:1;  

Pehelysúlyban kaposvári siker született. Tóth pontozással legyőzte a hazaiak versenyzőjét, 
Sipit, ígjy5:3-ra alakult az eredmény.  

Könnyűsúlyban Sztollár ellenfél nélkül nyert, mert a kaposváriak ebben a súlycsoportban nem 
hoztak versenyzőt. 7:3.   

Kisváltósúlyban Berecz igen jól kezdett. Az első menetben pontos ütéseitől Bakonyi megszé-
dült, nyolcat rászámoltak, de nem adta fel. A második ós harmadik menetben is sokkal jobb 
volt a sajószentpéteri ökölvívó és biztosan nyert. Ekkor 9:3-ra alakult a mérkőzés állása.   

Váltósúlyban mindkét csapat Balogh nevű versenyzőt küldött a kötelek közé. Az első menetben 

kiegyenlített volt a küzdelem,, a másodikban a kaposvári fiú kiütötte ellenfelét. (Véleményünk 
szerint mélyütés volt, ennek ellenére kiszámolták a sajószentpéteri Baloghot. 9:5.  

Nagyváltósúlyban a Sümegi (Borsodi Bányász) – Papp összecsapás igen érdekes és színvona-

las volt. Az első menetben kiegyenlített küzdelem folyt, de a második és a harmadik menetben 
Sümegi sokkal többet és tisztábban ütött, s ezzel pontozásos győzelmet szerzett. 11:5.  

Középsúlyban Csikó és Torma találkozott. Az első menetben mindkét fiú elég sokat ütött, de 
pontatlanul. Ügy látszott, hogy a kaposvári fiú a második menetben feljön. Ezzel szemben 

Csikó a második, menet első percében kétszer is megsorozta ellenfelét, majd két horog és fel-

ütés után Torma feladta a kilátástalan harcot. 13:5 (!!)   

Ez után a találkozó után már biztos volt a bajnokság. A közönség tomboló lelkesedéssel ünne-

pelte a sajószentpéteri fiúkat, hiszen a hátralévő két találkozó eredménye már nem befolyásol-

ta a végső sikert. 
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A légsúlyúak összecsapásán Sándor erős ütése után a 
kaposvári Suta a padlóra térdelt. Ezt többször is „megis-

mételte”, a „jószívű” pontozók mégis döntetlent hoztak  
ki… 

 

 Félnehézsúlyban a technikásabb kaposvári Fehér 
legyőzte Homoródit, 13:7, míg nehézsúlyban a ka-

posvári Szabó ellen a sokkal alacsonyabb Fűrész 
feladta a küzdelmet Így alakult ki a 13:9-es vég-

eredmény.  

A mérkőzés végén a hazai szurkolók öröme nem ismert határt. Vállukra emelték a győztes 
csapat tagjait, de kijutott az elismerésből és az ünneplésből Haris László edzőnek is.  

A Borsodi Bányász ifjúsági ökölvívó csapata vasárnapi győzelmével megnyerte az országos 
vidéki ifjúsági ökölvívó csapatbajnokságot és Budapest ifjúsági bajnokcsapatával vívnak majd 

az országos bajnoki címért.  

Leskó Pál  

Foto: Szabó István”53
 

 

Aztán az országos döntőt a Csepeli Vasassal vívták. Az első összecsapás Sajószentpéteren 
(1962.12.19.) volt, itt 11:11 lett az eredmény! 

 

„Konzultáció:  

A kommunista erkölcsről 

Az ifjúságról 

 

 

A sajószentpéteri bányász 

művelődési ház zenekara, 
1964/65

54
 

 

GYAKRAN MONDJUK, 

hogy az ifjúságé a jövő, és ami-

kor a jövőről beszélünk, termé-
szetesen a szocializmusra, a 

kommunizmusra gondolunk. Vannak olyan vélemények, hogy a mi ifjúságunk csak a mának él, 
csak a könnyű élet, a szórakozás érdekli. Nos, hogy mennyire nem ez a jellemző, és hogy me-

                                                 
53

 Észak-Magyarország, 1962. december (18. évfolyam, 281-305. szám)1962-12-04 / 283. szám 
54

 Balról – jobbra: Czapár Ferenc, Frigyik József, Frigyik Károly, Virágh József, Egyed Antal. Foto: Zsiros Lász-

ló, Péteri Páholy 



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

39 

gyénk fiataljainak döntő többsége szocialista emberhez méltóan él és dolgozik, álljon itt ennek 

bizonyságául néhány példa… 

 
A sajószentpéteri bányász 

művelődési ház zenekara,  
a Wantless, Ki Mit Tud fellépés55

 

 

Bányászifjúságunk is lelkes, odaadó terme-

lőmunkával készült a VIII. pártkongresszus-

ra. Az üzemek vezetőinek az a véleménye, 
hogy az ifjúsági brigádok a legnehezebb kö-
rülmények között is becsülettel megállják a 

helyüket. A sajószentpéteri III. akna fiataljainak takarékossági számlájára 187 600 forint ír-

ható. Az edelényi II. aknán 10 ifjúsági brigád dolgozik. A második negyedévben Kiss János 
elővájási ifjúsági brigádja 40 folyóméter vágatot hajtott ki, rabolt bányafával biztosítva. Az 
akna ifjúsági üzemrészén 120 fiatal dolgozik. Második negyedévi tervüket 112,8 százalékra 
teljesítették, és a palatartalmat is csökkentették.  

MEGYÉNK IFJÚSÁGA tehát becsülettel helytállt a munkában és fiatalos lendülettel veszi ki 
részét nagy feladataink sikeres teljesítéséből. Figyelemreméltó eredmények születtek a véd-

nökségi mozgalomban is, melynek célja, hogy: „A KISZ ott segítsen, ahol a legnagyobb szük-

ség van az ifjúságot jellemző lelkesedésre, tettrekészségre.” Sikerekkel büszkélkedhetnek az 
ifjúság védnökségével rohamosan fejlődő borsodi vegyipari építkezéseken, a Lenin Kohászati 
Művekben, az érctömörítő építésében, Ózdon a durvahengermű villamosításában, a 
sajószentpéteri bányában a gépesítés, Edelényben a víztelenítés megvalósításában. A nyári 
ifjúsági táborokban – Zalkodon és Berentén – diák-fiataljaink is bebizonyították, hogy tettek-

kel harcolnak a szocialista jövőért…”56
 

 

1963. 

 

Első hír az új gimnáziumokról, amely nagyon sok sajószentpéteri fiatalt is érintett ak-

kortól. 

 

„Új gimnáziumok Borsodban  

SZEPTEMBER ÓTA három borsodi községben, illetőleg városban működnek új gim-

náziumok, éspedig Encsen, Edelényben és Kazincbarcikán. Megfelelő iskolai épületek hiá-
nyában egyelőre még nem önállóak, hanem a tokaji és az ózdi gimnáziumok igazgatása alatt 
Encsen és Edelényben egy-egy, Kazincbarcikán pedig két első osztály nyílt meg. Mindegyik a 
helybeli általános iskola épületében kapott tantermet, az általános iskola felszereléseit hasz-

                                                 
55

 Balról – jobbra: Frigyik Károly, Gulyás István, Virágh József, Czapár Ferenc. Foto: Zsiros László, Péteri Pá-
holy. 
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nálják és a nevelők nagy része is onnan kerül ki. Különösen kedvező a két kazincbarcikai osz-

tály helyzete, mert ezeknek diákjai a minden igényt kielégítő, modern berentei iskolába jár-

nak.  

A tanulók létszáma egy-egy osztályban 44 – 46 között változik, diákotthonuk még nincs, így a 
tanulók többnyire helybeliek, vagy a környékről bejárók. A kihelyezett osztályok ügyeit közvet-

lenül az osztályfőnökök intézik, akik az „anyaiskolától”, vagyis Tokajból és Ózdról kapják a 
szakmai irányítást. Mindegyik iskolában van már tanulószoba is, sőt Kazincbarcikán a gim-

nazisták menzai ellátást is kapnak.  

Mindez természetesen, ideiglenes állapot. Mihelyt elkészülnek az új gimnáziumi épületek, me-

gyénk új középiskolái önállósulnak és saját épületeikben, saját igazgatásuk alatt folytatják 
majd működésüket. Ezt leghamarabb Encs éri el, ahol az építkezések máris olyan gyors ütem-

ben haladnak, hogy az elkövetkező tanévben már a saját épületében nyithatja meg az első és a 
második osztályt az encsi gimnázium.  

ÉRTESÜLÉSEINK SZERINT egyébként a Minisztertanács jóváhagyta a Művelődésügyi Mi-

nisztériumnak azt az előterjesztését, amely szerint megyénkben a második ötéves terv végéig 
további három új középiskolát fognak építeni, éspedig Sajószentpéteren, Mezőcsáton és Ci-

gándon. Mindegyik úgynevezett 4 plusz 2-es szakközépiskola lesz, s a négy évfolyamon nyolc 
osztállyal nyílik majd meg. Ezeknek a leendő új középiskoláknak a diákjai tehát a hét négy 
napján közismereti tárgyakkal foglalkoznak, a másik két napon pedig valamilyen ipari, vagy 
mezőgazdasági szakmával ismerkednek meg.”57

 

 

Igen, a kazincbarcikai, illetve az a Berentén működő gimnázium így indult el 1962. szeptem-

berben. Aztán az 1964. tanévtől már nemcsak gimnázium, hanem szakközépiskola is. Az első 
szakközépiskolai osztályok a közgazdasági- és az ipari csőszerelő-szak lettek. Ezek mellett 

évfolyamonként megmaradt a két gimnáziumi osztály is. 

1965-től a Borsodi Szénbányászati Tröszt „védnökségével”, bányászati szakközépiskolai osz-

tály indult, bányaelektro-lakatos szakképzéssel, ezt majd követi egy hasonló osztály 1966-os 

kezdéssel. A másik szakközépiskolai szak változatlanul a közgazdasági.58
 

Később e két bányász osztályon kívül ezt a szakot nem indítot-

ták,59
 a bányaelektro-lakatos képzés itt Borsodban a 

sajószentpéteri és a perecesi szakmunkásképzőkben folytató-
dott, de csak szakmunkásképző szinten, érettségit nem biztosí-
tott… 

 

Orion AR-604
60
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 Észak-Magyarország, 1963. január (19. évfolyam, 1-25. szám)1963-01-04 / 2. szám 
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 Rónaföldi Zoltán: Szakközépiskolások a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskolában. 
(kézirat) 
59

 Súlyosan téves országos döntés volt, ami egy „központosítási kísérlet” eredménye. Ezt a Borsodi Szénbányák 
sem tudta megakadályozni, pedig sok fórumot megjártak ennek érdekében! 
60

 Az Orion Rádiótechnikai Gyár kiváló készüléke, még elektroncsöves formában. Hosszú-közép-rövid- és ultra-

rövid hullámhosszak vételére is alkalmas volt. Mély és magas hangszín kiemelő, zenei szűrők, hullámsáv hango-
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A kezdő, első osztálynak voltam a diákja, 1965-69 között, Berentén, majd a 2. osztálytól 
kezdve Kazincbarcikán… A szakmai óraadó-tanáraink a szénbányák kiváló mérnökei voltak, 

később munkatársaim, akik nagy szeretettel és szakmai elkötelezettséggel  oktattak  bennün-

ket. Ugyanezt tudom elmondani a szakmai oktatási vonalra is, ami az akkor már Berentére 
települt Bányagépjavítóban, majd a tanbányává váló Sajószentpéter II. aknán, illetve a szén-

bányák számos aknaüzeménél történt.  

Azt pedig, hogyan lett tanbányává az addig perspektivikus, sajószentpéteri II. akna, az addigi 

gépkísérleti helyszín, a következő cikk egyértelműen magyarázza! 

 

„Van-e kiút Bükkalján?  

Ha egy üzem huzamosabb időn keresztül nem teljesíti tervfeladatát – ott valami baj 

van. Vagy objektív jelenségek, vagy pedig szubjektív tényezők akadályozzák a jó munkát. Van 
úgy, hogy mind a kettő összetalálkozik, és ilyenkor bizony alaposan fel kell gyürkőzni, mert 

máskülönben folt esik az adott szó becsületén.  

Valahogy ez történt a Bükkaljai Bányaüzemnél is. összejöttek a problémák s az a kollektíva, 
amely valaha oly lelkiismeretesen helytállt – meghátrált.  

Emlékszem, még 1958-ban – tudjuk, abban az időben nagyon kellett a szén az országnak – a 

sajószentpéteri bányászok 105 százalékra teljesítették éves tervüket. Ritka példa ez a borsodi 
szénmedencében, különösen olyan viszonyok mellett, amelyek Bükkalján voltak. Ezzel azután 
úgy látszik ellőtték az utolsó puskaport, mert a következő évekre jóformán csak az emlékek 
maradtak. Igaz, még 1959-ben nagy nehézségek árán, éppen hogy – 100,1 százalékra –
teljesítették tervüket. A következő évben már adóssággal zártak, s 1961-ben annyira lemarad-

tak, hogy szinte az egész tröszt eredményességét veszélyeztették. a múlt évben pedig ismét a 

Bükkaljai Bányaüzem lett a sereghajtó.  

55 ezer tonna adósság  

Már az év elején bajok voltak. Erről árulkodnak a statisztikai kimutatások is. Az első 
negyedév végén, 91 százalékon állt az üzem. A trösztben megbírálták a vezetést. Akkor fogad-

koztak, hogy a második negyedévben felszámolják az adósságot. Ebben az időben hivatkoztak 
a párt VIII. kongresszusát megelőzően kibontakozott munkaverseny kedvező hatására, és azt 

is emlegették, hogy a korábbi fogyatékosságokat felszámolják. Sajnos, mindez csak ígéret ma-

radt – be nem teljesüli ígéret. A második negyedévben ugyanis még kedvezőtlenebbül alakult 

az üzem tervteljesítése: 88,7 százalékkal zártak. A harmadik negyedévben már elérték a száz 
százalékot. Igaz, módosított tervet kaptak, amely lényegesen kisebb volt az üzem eredeti tervé-
től. Ekkor felcsillant a második félévi tervteljesítés reménye. Emlékszem, amikor november 
közepén Sajószentpéteren jártam, az üzem vezetői nagyon fogadkoztak. Fogadkoztak és úgy 
dolgozlak, hogy a korábbi hónapokban kellett volna. Az évvégi hajrá tehát sikerült, de ez már 
nem sokat segített az üzem egész évi rossz munkáján. Így aztán a Bükkaljai Bányaüzem 1962-

ben végeredményben mintegy 55 ezer tonnás adóssággal fejezte be az évet. Hogy a Borsodi 

                                                                                                                                                         
ló… Kiválóan fogta a Szabad Európa rádió délutáni zenei műsorát – bár néha erősen zavarták. (Cseke László, 
Délutáni randevú, majd Teeneger Party. Ebben – az akkor itthon nem szívesen látott – beatzenéket hallgattuk.). 
A KGST „specializáció” aztán a hazai rádiógyártásnak is véget vetett, Bulgáriára osztották a szovjetek… 
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Szénbányászati Tröszt mégis teljesíthette tervet, annak az a magyarázata: a többi üzem bá-
nyászai dolgoztak a sajószentpéteriek helyett is.  

Geológiai nehézségek — személyi problémák  

Ezek a puszta tények, statisztikai adatok, amelyek mögött sok objektív és szubjektív 
gond, nehézség rejlik. Mert a bükkaljaiak ilyen nagy adósságát nemcsak geológiai okok és 
nemcsak a vezetésben rejlő fogyatékosságokkal lehet magyarázni – hanem mind a kettővel. 
Sztibor Antal, pártitkár és Nemes Árpád, a bánya akkori főmérnöke is mondta ezeket a fogya-

tékosságokat. Különösen a sajószentpéteri II-es aknában volt sok nehézség, s ez rányomta 
bélyeget az egész üzem munkájára. Részben azért, mert az ottani problémák fokozottabban 

igénybevették az üzem műszaki-, gazdasági- és pártvezetését, részben pedig azért, mert meg-

lehetősen sok anyagi és technikai eszközt vonták el a többi aknától, nem is beszélve a létszám-

igényről.  

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a II-es akna terve elég nagy volt, noha szüksé-
ges kapacitást térképészetileg, munkahelyhomlokkal és elővájással biztosították. Márciusban 

viszont felborult az egész terv, mert a 80 centiméteres szénmező szinte egyik napról a másikra 
elvékonyult, felére csökkent. Ezzel a három bányarészben mintegy 4 millió (!!) tonna szenet 
vesztettek máról holnapra. Az az elgondolás tehát, hogy a két nagytermelékenységű széngyalu 

egész éven át dolgozhat, szertefoszlott. Leálltak a fejtések előkészítésével, s a vágathajtási 
tevékenység is 20 százalékra csökkent. Ez a váratlan geológiai zavar az egész II-es akna jövő-
jét megkérdőjelezte, s a bánya, amelyből jólgépesített, korszerű üzemrészt akartak csinálni, s 
amelynek 15–17 éves jövőt jósoltak – 1967-ben leáll! 

Ezt a súlyos hibát elsősorban a tökéletes kutatási és a fúrási költségek hiánya okozta. Ezenkí-
vül persze más geológiai nehézségek is voltak. Frontszakadások, kőzetváltozások és vizes te-

rületek nehezítették a munkát, de a legdöntőbb a szén vagyon veszteség volt!  

A hibák másik okát a műszaki vezetés alacsony színvonalában és a sok személyi cserében le-

het, keresni. A párttitkár például azt mondta: A középkáderek egy része nem áll hivatása ma-

gaslatán. Elnézik a technológiai előírások mellőzését, de a legnagyobb baj, hogy nem ellenőr-

zik kellőképpen a kiadott utasítások végrehajtását. A munkahelyek anyagellátottságánál is sok 
fogyatékosság tapasztalható. Mi azt várjuk aknászainktól, bányamestereinktől, hogy szigorú-
an követeljék meg a rendet, biztosítsák a termeléshez szükséges anyagi és technikai feltétele-

ket. Egyszóval a vezetés legyen határozott – de emberséges.  

Fluktuáció a vezetésben és a munkahelyeken  

De hogyan is lehet határozott az a vezetés, amely jóformán egymásnak adja a kilin-

cset, és hogyan dolgozhat eredményesen az a fizikai gárda, amelyből évente 100-an eltávoz-

nak, és amelyhez ugyanennyien jönnek. A Bükkaljai Bányaüzemnél 1959-től 1962-ig négy 
főmérnök váltotta egymást. A II-es aknánál hét, Tervtáron és a III-as aknán négy-négy, Be-

rentén pedig három. Ezek olyan „házon belüli’’ változások. De sokan el is mentek az üzemtől. 
Ugyanebben az időben például 32 mérnök jött Sajószentpéterre és ebből 14 eltávozott. (!!) 
Hasonló volt a helyzet a bányamestereknél, nem is beszélve az aknászok fluktuációjáról.  

Ez a nagyfokú személyi változás gyakran kereszt intézkedést, következetlenséget, kapkodást és 
néha bizony nemtörődömséget is jelentett!  
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Ebben az időszakban sok fegyelmi eljárást is indítottak a műszakiak ellen. Volt úgy, hogy a 
kifizetésre kerülő prémiumok 25 százalékát meg kellett vonni a hanyag munka miatt. Később, 
amikor az üzem nem teljesítette a tervet, ezt a fegyelmezési eszközt nem alkalmazhatták, s így 
egymást követték a szóbeli és írásbeli megrovások, büntetések. Ebből megint két következte-

tést lehet levonni. Az egyik: nem állt hivatása magaslatán a műszaki gárda, azokkal is baj volt 
tehát, akiknek rendet kellett volna tartaniok. A másik: volt törekvés a fogyatékosságok felszá-
molására, amely hol kisebb, hol nagyobb eredménnyel járt, de semmi esetre se vezetett a hi-

bák teljes felszámolásához.  

Van-e kiút?  

Mindazt, amit korábban leírtam, részben Sajószentpéteren, részben pedig a trösztben 
hallottam. S ezeknek a véleményeknek, megállapításoknak többsége arra válaszol: mi az oka 
annak, hogy a Bükkaljai Bányaüzemnél 1962-ben egyetlen egy akna sem teljesítette évi ter-

vét?  

Most pedig nézzük meg: van-e kiút ebből a kátyúba jutott helyzetből? Erre a kérdésre Monos 
János, a tröszt igazgatója azt mondta: A bükkaljai vezetők fiatalok. Kevés gyakorlattal ren-

delkezne, s ezt nem pótolták kellő lelkesedéssel. Sajnos, tavaly megtévesztették a járási pártbi-

zottságot és a trösztöt is. írásba foglalták, hogy teljesítik éves tervüket.  Egyedül a bánya veze-

tője mondta meg őszintén, hogy baj lesz.  

Ennek nyomán a tröszt vezetői megkérdezték; milyen módosítást kívánnak a II. negyedtől 
kezdve? – De erre se tudtak válaszolni egy negyedéven keresztül. Végül is a járási párt-
bizottság felhívása után a tröszt illetékeseivel közösen kialakították II. féléves tervüket, ami 
lényegesen alacsonyabb az eredetitől.  

Kétségtelen, hogy az elmeddősülés és a geológiai zavarok befolyásolták a munkát, de közel 
sem olyan mértékben, mint amilyen a lemaradás. Éppen ezért a bükkaljai bányák jelenlegi 
állapotán úgy változtattunk, hogy két és fél éven keresztül feltáró tevékenységet folytatunk, a 

létszám egy részét jobb termelékenységű, gazdaságosabb munkahelyekre telepítjük, a vezetés-

ben lévő fogyatékosságokat pedig a leghatározottabban felszámoljuk. Megteremtjük az össz-

hangot az üzem és az aknák között. Szeretnénk, ha megértenék a sajószentpéteri vezetők – 

tisztelet a kivételnek –. hogy ők nem önös célok kivitelezői, hanem népgazdasági érdekek vég-

rehajtói. Becsületes munkájukkal nem a tröszt egyes személyeinek tesznek szívességet, hanem 
kötelességüket teljesítik.  

Kemény szavak, de igazságos megállapítások ezek. Fogadják hát így Bükkalján, s az újeszten-

dőben kezdjenek tiszta lappal” – s őrködjenek azon, hogy a bányászbecsületen folt ne essék. 
Ehhez minden adottságuk megvan. Senki se viseltetik irántuk előítélettel. Bíznak abban, hogy 

ismét megdobban a bányász szív, bíznak abban, hogy 1963-ban – hosszú idő után – ismét fé-
nyesen ragyog majd a bükkaljai bányászok jó hírneve.  

Ezért ők tehetnek a legtöbbet, egyben válaszolva arra a kérdésre is: Van-e kiút Bükkalján?. ..  

Panlovits Ágoston”61
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A szénkutató fúrások egymástól viszonylag nagy távolságra történnek – költségoldali meg-

gondolások miatt – ezek, egy „hálót” alkotnak. A fúrások közötti mező-részekre, telepekre, 

kőzetekre a nagy gyakorlatú geológus szakemberek következtetéseket vonnak le, mert bele 

nem látnak! A korszerű geofizikai módszerek sem 

segítenek sokszor, csak tájékoztatnak, bizonyos 

valószínűségekkel.  

 

Wartburg 1000, 1963 

 

A viszonylag jól megkutatott bányáinkban is na-

gyon gyakran szembesültünk a későbbiek során is ezzel a problémával, széntelep elvékonyo-

dás, elmeddülés, váratlan vetők (sokszor nem kis 
méretben), és még számos egyéb dolog.  

 

Trabant P-60
62

 

 

Ezeknek csak egy része volt úgy kezelhető, hogy 
csak kis mértékben „rendítette meg” a tervteljesítést és a műszaki munkát.  

Számos esetben komplett frontfejtések szerencsétlenedtek el, ezeket ki kellett szerelni és a me-

zők más részein újra kellett indítani. Volt rá példa, hogy a berendezések mentése is reményte-

len volt… 

 

„A bányász ifjúság példamutatása  

A szokásostól zordabb tél túlságosan igénybe vette a szénkészletet és most a föld mé-
hének derék hadától vár segítséget az ország.  

Borsod megye bányászai, mint ismeretes, példásan helytálltak a korábbi napokban. Jó hírne-

vükhöz méltóan dolgoztak a legnehezebb körülmények között. S a fiatalság, a bányák ifjú 
nemzedéke – mintegy bizonyságául annak a mondásnak: „A vér nem válik vízzé’’, több üzem-

ben nagyszerű kezdeményezéseket tett.  

Amikor a sajószentpéteri II-es akna KISZ-vezetősége Sikora József kérésére összeült, s arról 
tárgyalt, miként segítsen az akna 160 KISZ-fiatalja a váratlan gondok leküzdésében, a pán-

célkaparós fronton dolgozó Szloboda Károly ifi-brigádjának tagjai már 450–500 csille szenet 

termeltek egyetlen nap alatt.  

Közben a tízes csoportbizalmiak is végigszáguldottak valamennyi munkahelyen, s megszervez-

ték a földalatti szállítópályák „őrségét”. Mások pedig a külszíni szállítás zavartalan menetét 
igyekeztek biztosítani. A jeges vágányok, a megdermedt kötelek, s a befagyott csillék nehéz 
feladat elé állították az akna ifjúságát. Dicséretükre legyen mondva, a leghidegebb időben is 
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úgy dolgoztak a sajószentpéteri II-es aknában, hogy nagymértékben emelkedett a termelés. 
Csütörtökön 116,7. pénteken 117,8 százalék volt a termelés, s a mai napra virradólag is jó 
munkáról érkezett hír.  

Ma teljes üzem van Sajószentpéteren, csakúgy, mint a többi borsodi bányákban. Ezen a va-

sárnapon is több mint 500 csille szénnel akarnak segíteni az ország gondján a II-es aknai 

fiatalok. Akit csak lehetett, a szánfejtésre állítottak. Az oklevéllel és jelvénnyel kitüntetett 
Sikora szocialista brigád tagjai ma valamennyien szénre mentek, Szloboda Károly brigádve-

zető pedig azt mondta: annak örülnénk, ha ezekben a nehéz napokban a sajószentpéteri 

bányászfiatalokhoz hasonlóan az egész megye területén példát mutatna a föld mélyén dolgozó 
ifjú nemzedék. Ez olyan „nem hivatalos” versenykihívásnak is vehető.  

Úgy gondolom, aligha fér kétség ahhoz, hogy a nagynevű borsodi bányászok utódai szót érte-

nek. Tegnap beszélgettem néhány ifibrigád vezetővel és KISZ-taggal, s látszott, átérzik a fele-

lősséget, amely e napokban rájuk vár.  

A II-es aknai fiatalok helytállása példa lett, követésre méltó példa az egész megyében.  

– paulovits–”63
 

 

„Szén… Szén… Szén… 

A vasárnapi műszak mérlege – Üzemzavarok és 106 százalék Bükkalján – Rekord a 

szénosztályozón – 60 mázsás teljesítmény Alberttelepen – Igazgató a diszpécser szo-

bában 

„Szenet, több és jobb szenet kér az ország.” Valahogy így lehetne összefoglalni azokat 
a megbeszéléseket, felhívásokat, amelyek nyomán az elmúlt hét végétől kezdve napjainkig oly 
derekasan helytálltak a magyar bányászok.  

Igen, a föld mélyén dolgozó vájár éppen úgy szót értett, mint a berentei palaválogató, vagy a 
szuhakállói gépkezelő. Hogy ez mennyire így van, azt tettek, mégpedig olyan példás tettek, 

nagyszerű cselekedetek bizonygatják, amelyekre kevés példa volt az utóbbi esztendőkben – s 

amelynek eredményeképpen az ország bányászai egyetlen nap alatt 96 ezer tonna szénnel 
enyhítették az „ínséget”.  

98 000 tonna szén... Ki tudja, hány iskola, fűtőház, napközi otthon, vagy háztartás népe me-

legszik, dolgozik ezzel a szénnel, s mindez egyetlen példás munkanap szülötte. Mert aki ismeri 
és járja a bányavidékeket, annak az utóbbi vasárnap szembetűnt, hogy milyen fürgén járják 
megszokott útjukat a magasban lengő csillék, s a mozdonyok után is szénnel pakolt vagonok 
kígyóznak.  

14 800 tonna szén  

A trösztben alig találni valakit. Mindenki az üzemeket járja. Ilyenkor nagyobb szükség 
van a bányamérnökökre, odalenn az aknák mélyén, mint a városban.  

Azt mondja Monos János igazgató elvtárs:  
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– Ilyen lelkes és mindjárt azt is hozzáteszem, jó munka, régen volt nálunk, mint az utóbbi na-

pokban. Az elmúlt vasárnap például 14 800 tonna szenet termeltünk. Szinte minden aknában 
túlteljesítették az esedékes tervet.  

– És hová lett ez a sok szén? – kérdezem. Mosolyogva válaszol:  

– Hamar elfogyott... Csaknem a teljes mennyiséget, 13 000 tonnát azonnal átadtunk a belke-

reskedelmi vállalatoknak és a MÁV sem panaszkodik. Igaz, a vasutasok is kitettek magukért, 
meg a 3. sz. AKÖV dolgozói.  

Íme, itt a magyarázata annak, hogy hétfőn reggelre a TÜZÉP lerakatni is megteltek. No, per-

sze, az igazsághoz az is hozzátartózik, hogy pillanatok alatt ki is ürültek, – de a megye bányá-
szainak hétfői termelése ismét enyhítette a gondokat. Ezúttal elmaradtak a szokásos disznó-
ölések és az azt követő hétvégi disznótorok. A legényszállásiak postán küldték haza a fizetést, 
mert vasárnap munkanap volt. Mégpedig nem akármilyen...  

A legjobbak között  

Nemrég közöltünk egy kritikai cikket a Bükkaljai Bányaüzemről. Azóta itt is megválto-

zott sok minden. A sereghajtók a legjobbak közé kerültek.  

– Szombaton 108,7, vasárnap 101, hétfőn pedig 106 százalékra teljesítettük tervünket – így 
Tuskán József, a bánya főmérnöke.  

Sztibor Antal párttitkár csak úgy sorolja a legjobb brigádokat. Szlaboda Károly csapata – ők 
egyébként is felhívással fordultak a borsodi bányász fiatalokhoz – 537 csille szenet termelt 

vasárnap. A sajószentpéteri III-as aknában Tőzsér Imre állított be rekordot. Tervtárón Ká-
poszta Istvánék vitték el a babért. Ők korábban elővájáson dolgoztak, de most frontosok let-

tek. Berentén Koleszár Lajos és Gyöngyösi József brigádjait dicsérik.  

Ezekben a napokban egyébként két kellemetlen üzemzavar is volt. Vasárnapra virradóra Be-

rentén, a külszíni felhordószalaghídban összetört a csapágy. Három órás megfeszített munkát 

igényelt a javítás. S, hogy a termeléssel ne kelljen megállni, ez alatt az idő alatt, a régi osztá-
lyozó bunkerébe szállították a szenet. A sajószentpéteri III-as aknában kétszer szakadt el a 

főereszkében lévő végtelen kötélpálya. A javítósoknak ez is három óra nehéz munkát jelentett.  

Ennyit az „objektív” hibákról. A bányászok viszont olyan fogyatékosságokat is szóvátettek, 

amelyeket sürgősen fel kell számolni. A központi javítóműhely dolgozóitól mindenekelőtt csil-
lefogókat, a kötélszállításokhoz pedig „lakatot” kérnek.  

A külszínen levők kesztyűt reklamálnak. (Állítólag 1600 pár van a központi raktárban, nekik 
pedig fázik a kezük!?)  

Befagyott vagonok  

–Nézze meg, már majdnem felborul az egész kocsi és a szén meg sem moccan – mond-

ja Honák Pál, a berentei szénosztályozó párttitkára. – Nekik van a legnehezebb munkájuk és 
mégis rekordot csinálnak ebben a cudar időben.  

A buktatónál lévő emberekről van szó. Naponta mintegy 10 ezer tonna szenet borítanak ki. A 
máskor oly könnyű, gépesített folyamat most verejtéket csordít. Csákánnyal, stangával fesze-

getik a betonná dermedt szenet a 45 fokra billentett vagonokból De az ugyancsak ellenáll. 
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Ilyen körülmények között 15 300 tonna szenet osztályoztak le vasárnap, s azóta sem csökkent 

a napi-termelés – az időjárástól függetlenül. Az a közel ezer ember, aki a huzatos szalaghi-

dak, műhelyek, vagy buktatók környékén dolgozik, dupla adag teát iszik, – de a munka úgy 
megy, mint máskor.  

Alberttelep 

Ahol 46 szocialista brigádban több mint ezer bányász vágja a szenet – ott aligha lehet 

baj. Éppen ezért nincs abban semmi különös, hogy a Mákvölgyi Bányaüzem dolgozói 2300 
tonna szenet, termeltek vasárnap.  

Az alberttelepi aknába 500-an szálltak le; Loy Árpád Kossuth-díjas frontmester csapata – 

talán afeletti örömében is, hogy vezetőjüket ismét országgyűlési képviselőnek jelölték – 558 

csille szenet adott. Soltész István Szocialista Munka Érdemrenddel kitüntetett csapatvezető 
munkahelyéről pedig 534 csille szenet szállítottak el. Ebben a két brigádban a dolgozók nyol-

córai teljesítménye átlagosan meghaladja a 60 mázsát,  

Vagon hiány  

– Én elvállalom a diszpécser szolgálatot egész napra — mondta Visoczki György, az 
Ormosi Bányaüzem igazgatója. S utána már az új „beosztásában” dirigált. Másnap hajnali 
három órától hat óráig nem volt vagon, s a nedves szén pillanatok alatt befagyott a bunkerbe. 
Mikor megérkeztek a kocsik, már csákánnyal is alig tudták kivájni a szenet. Vasárnap és hét-

főn viszont nagyszerűen ment. á munka – s több mint 2700 tonna szenet termeltek az ormosi 
bányászok.  

Szén… Szén .. Szén… A hideg idő hiába makacskodik. A bányászok helytállnak s a meleget 
árasztó tűzhelyek, kazánok, erőművek nem hűlnek ki.  

Hogy mi erre a biztosíték?  

– Az a bányászgárda, amely egyetlen vasárnap 96 ezer tonna szenet termelt.  

Paulovits Ágoston64
  

  

„Felkészültünk harmadszor is…  

Borsod megye valamennyi bányájában nagytermelési műszak lesz vasárnap  

A ZORD TÉLI IDŐJÁRÁS kissé felengedett, azonban az üzemek, erőművek és a belke-

reskedelem megcsappant szénkészletének pótlása még napjainkban is nagy gondot jelent, így 
tehát a föld méhének kincsére, a szénre, változatlanul nagy szüksége van az országnak.  

Vasárnap, immár harmadszor lesz teljes üzem Borsod megye valamennyi bányájában. Har-

madszor marad el a bányászság hétvégi pihenője. A tárnák derék harcosai ismét leszállnak a 
mélybe, hogy kivájják évezredes nyugalmából a megszenesedett életet. A bányászok kétkezi 
munkája nyomán ismét megtelnek szénnel az üresen ásítozó vagonsorok, a tárolómedencék – 

és a háztartások kamrái.  
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Igen, holnap újra több mint 20 000 borsodi bányász dolgozik majd a szénfalaknál, a géphá-
zakban és a külszíni szállítópályákon. S ennek a dolgos hadseregnek munkája nyomán csak-

nem 20 000 tonna szén kerül ki az aknák mélyéből.  

Az ormosbányaiak terve  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt egyik legjelentősebb üzemében, Ormosbányán is ala-

posan felkészültek a vasárnapi háromharmados termelésre. Visoczki György igazgató elvtárs, 
a következőket mondta:  

– Holnap, előreláthatólag 2000 ember jön be az ormosi aknákba. Az előkészületek, a fejtések 
és elővájások műszaki és biztonsági ellenőrzései egész héten tartottak, szeretnénk zavartalan 
termelést biztosítani valamennyi munkahelyen. És jó lenne szépíteni eredményeinken, mert 
néhány aknánál, objektív okok miatt némi lemaradás mutatkozik. Azonban a II. és a VI. akna 
dolgozói változatlanul nagyszerűen helytállnak. Egyébként az üzem kollektívája 252 vagon 
szenet akar vasárnap termelni.  

Bükkalján 174 vagon szenet várnak  

– Halló, Sajószentpéter? Tuskán József főmérnök elvtársat kérem.  

–Tessék! Tuskán beszél.  

–Arról érdeklődőm, hogyan készültek fel a vasárnapi termelésre?  

–Valamennyi aknánkban teljes üzem lesz holnap. Némi átcsoportosításra volt szükség, hogy a 
legtermelékenyebb fejtéseken zavartalanul biztosíthassuk a munkát. A hét elején a gépészeti 
részleg dolgozói felülvizsgálták a szellőztető berendezéseket, meghajtó gépegységeket, s elvé-
gezték a szükséges karbantartási munkákat. Ma a csilleparkot ellenőrizzük és a szállítópályá-
kat is felülvizsgáljuk. Előreláthatólag holnap, a három szakban 1650 ember száll le a föld-

alatti munkahelyekre, s 174 vagon szenet várunk. A bányaüzem vezetői ügyeletet tartanak az 
esetleges problémák gyors elintézésére,  

– Hogy áll a Bükkaljai Bányaüzem februári tervteljesítése?  

– Januárban szinte állandóan 100 százalék felett teljesítettük tervünket. Február I-én 105,4 
százalék volt az üzem teljesítménye. Azóta állandóan túlteljesítjük feladatainkat, tegnap pél-

dául 109,1 százalékra. Havi szinten 103,9 százalékon állunk. Különösen a sajószentpéteri II. 
aknában és a Terv-táróban dolgoznak kiválóan.  

– Köszönjük szépen a felvilágosítást  

Versenyben a mákvölgyi frontbrigádok  

Alberttelep környékén valóságos tradíciója van a bányászkodásnak és tradíciója van 
annak is, hogy ha az országnak szénre van szüksége, akkor az itteniek példamutatóan hely-

tállnak. Az aknák szocialista brigádjai most is nagyszerű eredményeket produkálva vetélked-

nek egymással. Loy Árpád Kossuth-díjas frontmester csapata hetek óta jóval túlteljesíti tervét. 
Soltész István szocialista brigádja, ugyancsak az alberttelepi aknában, 70 mázsás fejteljesít-
ménnyel dolgozik. A szuhakállói II. aknában Verebély József munkabrigádja viszi el a pálmát, 
míg Rudolftelepen Kubaszeg Imre frontcsapata dolgozik a legjobban. E brigádok valameny-
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nyi'tagja részt vesz a vasárnapi nagytermelési műszakban, s most azon vetélkednek; ezen a 

napon melyikük kerül az első helyre.  

–A Mákvölgyi Bányaüzem kollektívája egyébként ebben az esztendőben, napjainkig több mint 
3700 tonna szenet termelt terven felül.  

Jelszó: baleset nélkül!  

Az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt vezetői egész héten járták az aknákat, s azon fá-
radoztak, hogy tökéletesen előkészítsék a vasárnapi műszakokat. Különösen a biztonsági be-

rendezések ellenőrzésére fordítottak nagy gondot. A termeléssel ugyanis jól állnak, hiszen 
januári tervüket teljesítették és február eddig esedékes feladatainak a vasárnapi műszakodat 

nem is számolva – máris 103 százalékban lettek elegei. Ez azt jelenti, hogy a legnehezebb 

napokban 171 vagon szénnél termeltek terven felül az ózdvidéki bányákban. Moharos Jenő, a 
termelési osztály vezetője elmondotta, hogy a vasárnapi műszakra a balesetmentes termelés 
jelszavát adták ki.  

Panlovits Ágoston”65
 

 

„A vasárnapi mérleg: 18 ezer tonna szén  

Korábbi lapszámainkban hírt adtunk róla; a Borsodi és az Ózdvidéki Szénbányászati 
Tröszt dolgozói vasárnap ismét munkába állnak, hogy napi termelésükkel enyhítsenek az or-

szág széngondjain. Ezen a napon néhány bányaüzemnél ismét nagyszerű eredményeket pro-

dukáltak a front- és kamrafejtések dolgozói, s így a két tröszt összesen, mintegy 18 ezer tonna 

szenet adott.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemei közül elsősorban a sajószentpéteri II-es akna dolgo-

zói értek el nagyszerű eredményeket, napi tervüket 116.7 százalékra teljesítették. Ormosbá-
nyán a II-es és a VI- os aknában dolgoztak a legjobban, 110,7, illetve 114,1 százalékot produ-

káltak. Ezenkívül dicséret illeti még a lyukói Mátyás-akna, az Adriány-akna. a sajókazai, a 
feketevölgyi és az alberttelepi akna kollektíváját is, mert ők is túlteljesítették esedékes terv-

feladatukat. Ennek ellenére néhány akna gyenge munkája miatt a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt nem teljesítette napi tervét.  

Az Ózdvidéki Szénbányászati Trösztnél két üzem – a Putnoki és a Farkaslyuki Bányaüzem 
kivitelével – valamennyi munkahelyen többlettermelésről tanúskodik a vasárnapi mérleg. El-

sősorban a királdi bányászok dolgoztak nagyszerűen, egyébként ennél az üzemnél, mind a 
három műszakon valamennyi dolgozó pontosan megjelent.  

Dicséretükre legyen mondva, a napi tervteljesítésen túlmenően arra is futotta erejükből, hogy 
a következő műszaknak jó munkahelyet készítsenek elő. Ugyancsak elvégezték a fenntartási 
munkát az Egeresein és a Somsályi Bányaüzemben is, így tehát a hétfői napon fennakadás 
nélkül termelhettek mindkét üzemnél. Az ózdvidéki bányászok vasárnapi munkájának eredmé-
nyét, illetve értékét növeli az is, hogy ezen a napon egyetlen baleset sem történt.”66
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„Árvízi pillanatképek… 

Sajószentpéteren a Zalka Máté utcába is beszökött a víz. Az üveggyár munkásőrei vol-

tak az elsők, akik a helyszínre értek és megkezdték a mentést. Először a gyenge alapozású, kis 

házakból mentették a lakókat. Bizony nemcsak a vontató kereke merült el félig vízben. A mun-

kásőrök is sokszor térdig gázoltak a jéghideg áradatban. De nem hallatszott zokszó, sem pa-

nasz. És találkoztam olyan munkásőrökkel is. akik 24 órai árvédelmi munka után még csak azt 

sem kérdezték, hogy mikor lesz, vagy lesz-e egyáltalán váltás. Egyre voltak csak kíváncsiak, 

hogy apad-e már a folyó, vagy a megduzzadt patak. Ózdon. Sátoraljaújhelyen, Sajószentpéte-

ren, Miskolcon és többfelé a megyében sokáig emlékezni fognak az árvédelmiéi látható sok 
munkásőr egyenruhára…”67

 

 

„Üzemi lapjaink írják… 

A Borsodi Bányászban68
 

gépesítéssel kapcsolatos kísérletekről lehet olvasni. Ez a nagy jelentőségű fáradozás 
nemcsak termelékenységi növekedést eredményezhet, hanem lényegesen megkönnyítheti az 
amúgyis nehéz bányászmunkát. Így tehát érthető, hogy a Borsodi Szénbányászati Tröszt üze-

meiben, az utóbbi időben igen sokat foglalkoznak a fejtések, rakodások és szállítások gépesí-
tésével. Berentén, a II. telepben páncélkaparón mozgó réselőgépes jövesztéssel kísérleteznek. 
A Bükkaljai Bányaüzemhez tartozó Tervtárón olyan F–5 típusú fejtő-rakodó géppel kezdenek 
vágathajtási kísérleteket, amelyek alkalmasak vékony telepben való üzemeltetésre. Elég hosz-

szú kihagyás után a Gomyák-kombájnokat is munkába állítják és a sajószentpéteri II. aknából 
kiszerelt Löbbe széngyalut a jobb geológiai viszonyokkal rendelkező Annabányára szállít-
ják..."69

 

 

A gépi jövesztés eddigi eredményei ismerhetők meg a következő kivonatos vázlatból, amely-

ben a sajószentpéteri kísérletek is jelentős helyet foglaltak el. Mindez 1963-ban jelent meg, de 

összefoglalja e témát az 1950-es évek eleje óta! 

 

„ A magyar szénbányászat mélyművelésből termelt szénmennyiségének mintegy 4 %-a 

a géppel jövesztett és 25 %-a a géppel felrakott szén. Több éves költséges és fáradságos kísér-

leti munka eredménye ez, az európai államok szénbányászatához viszonyítva szerény ered-

mény. Szénbányászatunk geológiai adottságainak ismeretében azonban ennek az eredmény-

nek értéke megváltozik. A széntermelés gépesítésére a magyar bányászat szakemberei már 
korábban is, de különösképpen a közelmúlt években igen komoly erőfeszítéseket tettek. Sajnos 
a kísérleti eredményeken túlmenően nem sok pozitív eredmény mutatkozott. Gondolunk itt a 
különböző réselőgépek – (GTK-35, KMP-2, CLE 5b, WLE 50-S, WLE-40-S típusok) – kom-

bájnok – (Donbasz-1, Gornyák-1, Sahtyor típusok) – kísérletei során tapasztaltakra. A laza 
                                                 
67

 Észak-Magyarország, 1963. március (19. évfolyam, 50-76. szám)1963-03-17 / 64. szám 
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 Borsodi Bányász, hetilap, amelynek szerkesztőségét, munkatársait is a szénbányák vállalat működtette. Kiváló 
újságírók, grafikusok, fotósok dolgoztak itt, megfelelő kapcsolatokkal, a megyei lapokkal is.  
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 Észak-Magyarország, 1963. május (19. évfolyam, 100-125. szám)1963-05-24 / 119. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

51 

szerkezetű kísérőkőzetek nem tették lehetővé ezeknek a nagy fogásmélységű gépeknek – mert 

így volna gazdaságos foglalkoztatásuk – üzemvitelét. Ezekkel a gépekkel végzett kísérletek 
negatív eredményei késztették bányászatunk vezetőit arra az elgondolásra, hogy az acéltámok 
és csuklós acélsüveggerendák erősebb ütemű alkalmazásával kialakított támmentes szénhom-

lokon megkezdjék a keskenyfogású jövesztőgépekkel a kísérleteket. Ekkor ismert volt már né-
hány nyugati állam bányászatából a Westfália Lünnen-i nyugat-német bányagépgyár Loebbe 
típusú széngyalujának eredménye. A gyár szakembereinek véleménye néhány széntelep megte-

kintése után az volt, hogy a magyar szénbányászaton belül is sikerrel lesz alkalmazható a 
gyár ezen terméke. Így került sor 1960. évben a széngyaluk üzemszerű kísérleteire hazánkban, 
s ma szénbányászatunk már 8 komplett széngyaluval rendelkezik, melyek folyamatosan dol-

goznak. Jelenleg az összes géppel jövesztett szénmennyiség 55,8 %-át a széngyaluk termelik… 

A nyolc széngyalus frontfejtési munkahely átlagban 884 fm homlok hosszat képviselt a szén-

bányászat üzemelő átlagos frontfejtési homlokhosszából, amelynek így 6,3 %-át képezte. Eb-

ből számítva a széngyalus munkahelyek javítóhatását az összes frontfejtési homlokhossz elő-
rehaladási sebességére 8,5 %-ot kapunk, miszerint 1,12 m/nap értékről 1,23 m/nap értékre 
nőtt ez a mutatószám. 

Ez a mutatószám javulás annál is értékesebb, mivel az acélszerkezetekkel biztosított fejtések 
előrehaladási sebessége csak most kezd felnőni a hagyományos biztosítási móddal dolgozó 
fejtések sebességéhez, s a széngyalus munkahelyek egy kivételével (Sajószentpéter) a célbizto-

sító szerkezeteket használtak… 
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Összefoglalás és végkövetkeztetésként megállapítható: a széngyaluk kísérleti eredményei 
megmutatták és bizonyítják, hogy a széngyalut a magyar szénbányászat – a közismerten nehéz 
geológiai viszonyok között is – szélesen változó feltételek mellett sikerrel tudja használni. A 
kísérletek folyamán nyert tapasztalatok rámutattak, melyik az a terület, ahol további kutató-
munkára van szükség a géptípus még hasznosabb alkalmazása érdekében…”70

 

 

A témát majd kicsit részletesebben is tárgyaljuk a sajószentpéteri bányászati technológiákkal 
foglalkozó fejezetben. Egy azonban ismét bizonyos – erről is írtunk már – a termelési lánc 

minden elemének egymáshoz kell alkalmazkodnia, nem lehet sem kapacitásban, sem időben 
„gyenge láncszem”!  

Ekkoriban a kitermelt szén elszállítása és a fejtések biztosítása volt ez a két olyan technológiai 
pont, ami ezt a problémát képezte.  
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 Horváth Gyula főmérnök (Nehézipari Minisztérium, Szénbányászati Főosztály): Széngyaluk a magyar szén-

bányászatban. Bányászati Lapok, 1963 (96. évfolyam, 1-12. szám)1963-04-01 / 4. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

53 

 

 

A Sajószentpéter II. aknai széngyalus kísérletekről, illetve a kondói bányában történt előzmé-
nyeiről, itt csak néhány gondolat. 

 

„ A borsodi szénmedencében az első kísérleteket 1954-ben végezték el a hazai gyárt-

mányú Lengyel–Török–Cserny féle széngyaluval a kondói III. telepben. A gyalu talp- és 
főteréselőlappal ellátott egyhatású berendezés volt, ame-

lyet páncélkaparóra71
 helyezve kötéllel vontattak. 

Áttolóberendezése két csavarorsós acéltám volt. A kötél-

vontatás és áttolás elégtelensége, a szerkezeti hibák mi-

att a kísérletek sikertelenül végződtek. 

 

Sajószentpéter II. aknai  
széngyalus frontlejtések 

 

A második magyar széngyalut a Bányászati Kuta-

tó Intézet és a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Gépelemek Tanszéke tervezte és a DIMÁVAG készítette 
el. A tervezésnél és a kivitelezésnél a Löbbe gyorsgyalu 

szerkesztési elveit igyekeztek szem előtt tartani. SZTR–30 páncélkaparót alakítottak át, a fej- 

                                                 
71

 Az akkori elnevezése a láncosvonszolóknak. A láncosvonszoló acélteknőkből kialakított pályaszerkezetben, 
szemesláncra (láncokra) fűzött tolólapok segítségével szállítja a termelvényt. Meghajtása villamosmotoros-

hajtóműves rendszer. 
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és végállomásán egy-egy meghajtóberendezéssel a gyalu vonólánca részére, oldalain csövek-

kel a gyalutest vezetésére. Áttolóberendezését szintén csavarorsós acéltárnok alkották 

 

 

Láncosvonszoló és  
széngyalu72

 

 

. 

 

Acéltámokkal 
és süveggeren-

dákkal 
biztosított 
frontfejtés73

 

 

 

A gyalut Sajószentpéter II. akna III. telepében helyezték üzembe 1958 szeptemberében. Főbb 
hibák a páncélkaparó csekély flexibilitása, az elektromos kapcsolók gyakori üzemzavara, a 
gyalu-vonólánc megnyúlása és elszakadása, a meghajtóművek bizonytalan rögzítése, az átto-

ló-berendezés tökéletlensége voltak. A gyalutest maga a szenet megfelelően jövesztette. A rö-
vid kísérlet a felsorolt hibák ellenére is bebizonyította, hogy a borsodi III. telep megfelelő 
üzembiztos berendezéssel alkalmas lesz széngyalus művelésre. Ennek alapján, 1960. elején 
egy Westfalia–Löbbe gyorsgyalut szereztek be Sajószentpéter II. aknára. 
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 Kossuth bánya Komló. Magyar Nemzeti Digitális Archívum. 
73

 Az ajkai bányászat története.  Bányászati Múzeum, Ajka.  
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A széngyalus frontfejtések részére az addig még előkészítetlen XVIII. ereszkei területet jelölték 
ki...”  

 

1963-ban hunyt el a sajószentpéteri szénbányászat egyik „nagy öregje”, Szepesházy (Elszner) 

Ágoston bányamérnök. 

 

„Minden perc tele van eseménnyel, izgalommal  

Ugye, most azt várja tőlem, hogy valami szenzációs dolgot mondok el a brigád életé-
ből. Sokan dolgozunk együtt. Három csapat, ötvenöt ember. És ahány ember, annyi öröm, 
gond, baj, cél, elképzelés. Kívülről minden bányász egyforma, legfeljebb alakra különbözik. A 
napok is látszatra mind egyformák. Én magam is, ha nyilatkoztatnak, sokszor egy-két szóban 
intézem el. „Dolgozunk, termelünk.” Pedig nemcsak ennyi az életünk. Én értem a bányász 
mesterséget, bányász „dinasztia” tagja vagyok. Bányász volt az apám, bányász minden test-

vérem, s az vagyok magam is. Ha úgy tudnám formálni a szavakat, mint amilyen biztonsággal 
termelem a szenet, irányítom a frontot, sok érdekes dologról 
tudnék beszélni, ön kérdezget, tudom, mit akar, de valahogy 

bennem reked a szó. Nem szeretjük mi kiteregetni a magunk 

dolgait. Csak az ért, s az ismer, aki ott van, ott él köztünk.  

 

Kékes televízió 

 

A napok, mint mondtam, látszólag egyformán peregnek. Pedig dehogyis egyformák. Itt a 
sajószentpéteri II-es akna frontfejtésén minden perc tele van eseménnyel, izgalommal. Most 

itt, most ott van valami baj, most ide, most oda kell a segítség. Nehezek a főteviszonyok. A 

vető miatt gyakran kell átszerelnünk. A kétnapos ünnep alatt is dolgoztunk. Az egyik 
ereszkéből át kellett költözni a másikba. Jó kilométerre. S ez nem volt könnyű dolog. Nagyon 
igénybe vett minden embert.  

Azt kérdezi, mióta vezetem a brigádot. Éppen most egy éve kerültem oda. Hogyan fogadtak? 
Csak regényekben, elbeszélésekben, filmekben van az, hogy a brigádvezető érkezése nagy 
érdeklődést, izgalmat vált ki. Nagy részüket ismertem. Kiss Mártonnal, Laczkerda Pállal, Ba-

ranyi Ferivel, Lukács Lászlóval, P. Kovács Józsival évek óta együtt járjuk a bányát. És a töb-

biek? Milyen a bányász? Azt tartja, „majd elválik.” A hetek, hónapok megmutatják, ki milyen 

ember. Én magam is ezen a véleményen voltam.  

Nem csalódtam bennük. 

A legtöbb vérbeli bányász, abból él, hát igyekszik. Nem nagyon kell nógatni őket. Csak 
egy adatot a termelésről: egy évi átlagunk 150 százalék. Volt hónap, amikor 240 százalékot 
értünk el. Hogyan csináljuk? Erre csak annyit tudok mondani, dolgozunk. Persze. Keresünk 
igen szépen. Néha hallunk megjegyzést: könnyű nekünk. A múlt hónapban is hozzánk került 
kisegítőnek egy ilyen ember. Egy műszak elég volt, hogy megtudja, hogyan dolgozunk.  
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Mondjak érdekességet?  

Van-e a brigádban konfliktus? Lenne, de megelőzzük. És úgy, hogy a brigádtagok se nagyon 
tudjanak róla. Persze vannak esetek, amikor egy-egy ember viselkedését a brigád előtt kell 
kiteregetni, de igyekszem ezt is elkerülni. Nem engedem, hogy odáig fajuljon.  

A műszakban végig-végig járom a frontot. Hol itt, hol ott segítek. Látom, valaki megakad. 

„Mi van?” „Karcsikám, vagy Karcsi bácsi, vagy Szloboda elvtárs (ki, hogy szólít!), nem 

megy ma a munka.” Miért? Rosszul érzi kissé magát, de nem akar műszakot veszíteni. Más 
esetben valami családi dolog történt vele, valami nyugtalanítja. Odaállok magam is és segítek 
neki. A segítés az megvan nálunk. Ha az egyik jobban halad, segít a másiknak. És nemcsak a 
munkában. Egyik tagunk építkezett. Tizenketten mentünk neki segíteni. Az ilyesmiért nem jár, 
s nem is várunk valami nagy köszönetét. Egy meleg kézfogás, egy hálás mosoly és minden el 
van intézve.  

A félreértés elkerülése végett hadd mondjam el, hogy a brigádtagok, annak ellenére, 
hogy jó vérbeli bányászok, nem minta emberek. Arra gondolok, nem különlegesek. Éppen 
olyanok, mint bármelyik átlagbányász. Mindegyikben megvannak a jó tulajdonságok, s min-

degyiknek van valami gyengéje. Kinek ez, kinek az. És a brigádvezetőtől is függ, hogy melyik 

tulajdonság kerül előtérbe. Akad, akiben van egy kis huncutság. Egyezer a fronton kiosztom a 

munkát a szokás szerint, mindenkinek 5 tag szélességet. A végén az egyik mégis panaszkodik. 

Szloboda elvtárs, valami nem stimmel. Most veszem észre, nekem eggyel több jutott. Hogy 

lehet az? Utána nézzek, hát magam is rájövök: az, egyik bányász kevesebbet fogott, „Miért 
tetted?” Hímez-hámoz, aztán igen kérlel, ne csináljak belőle ügyet. „Jól van, de többet nem 
fordul elő?” „Nem”, ígéri. „Akkor most elsimítjuk az ügyet.” Másnap mindenki füle hallatára 
mondom neki. „Cimbora, te most hat tagot kapsz...” Megrökönyödve néz rám, hogyan folyta-

tom. Megmagyaráztam. Ez könnyebb rész. A másik cimborának meg csak négyet adok, mert 
ott nehezebb lesz a munka. „Rendben van?” – nézek rá. Bólint. .Rendben. Látom, örül, hogy 
nem égettem le a többi előtt. A másik is elégedett, mert igazságot szolgáltattam neki, termé-
szetesen azzal a kéréssel, maradjon köztünk az ügy.   

Úgy gondolom ez elég ízelítőnek, a sajószentpéteri II-es akna frontbrigádjáról. Lehet, 
hogy életünk még érdekesebb, de mi nem vagyunk krónikások. Bányászok vagyunk, akik szá-
zalékokkal jelöljük a pergő hétköznapokat.”74

 

„15 bányaüzem teljesítette batáridő előtt havi tervét a bányásznap tiszteletére 

A borsodi szénmedencében dolgozó Ózdvidéki és Borsodi Szénbányászati Trösztnél 
összesen 15 bányaüzem teljesítette határidő előtt havi tervét a bányásznap tiszteletére.  

Az Ózdvidéki Szénbányászati Trösztnél a somsályi, a farkaslyuki és a királdi bányászok jelen-

tették, hogy péntek reggelre felszínre küldték a havi terv teljesítéséhez szükséges utolsó tonna 
szenet is. A három üzem vasárnap 'reggelig még mintegy 2000 tonna szenet ad terven felül.  

A Borsodi Szénbányászati Trösztnél 12 bánya, köztük a sajószentpéteri II-es akna, a lyukói 
Mátyás és Adriányi bánya fejezte be határidő előtt augusztusi tervét. Az ormosi II-es aknán a 
szocialista munkabrigádok példamutatása tette lehetővé, hogy a tervezettnél 1800 tonnával 
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több szenet adjanak a bányásznap tiszteletére. Mártabányán főleg a KISZ-fiatalok munkacsa-

patainak érdeme, hogy az üzem határidő előtt teljesítette e havi tervét. A Szeles II-es akna 

bányászai nemcsak 2000 tonna szenet adnak még a bányásznapig, hanem tonnánként mintegy 
6 forinttal csökkentették a termelési költségeket. A minőség javításában az Ella-aknai és a 
Terv-tárói bányászok értek el jó eredményt. Ezekben a bányákban a szén palatartalma a meg-

engedett alatt maradt. A Borsodi Szénbányászati Tröszt bányászai a bányásznapig hátralévő 
időben kereken 15 000 tonna szenet termelnek terven felül.”75

 

 

„Este a sajószentpéteri ifjúsági házban  

Amit a látogató az első percek után megállapíthat: kellemes, otthonos a 
sajószentpéteriek ifjúsági háza. Miután pedig sorra járja a földszinti és emeleti szobákat, lete-

kint a jókora alapterületű teraszról, azt is nyugtázhatja magában, hogy a község fiataljai is 
kellemesnek, otthonosnak találják, különben nem jönnének el ilyen sokan. Az egyik szobában 
televíziót néznek, amott kártyáznak, sakkoznak, egy másik szobában rex-csatát vívnak, a leg-

nagyobb helyiségben, de még erre sem illene rá a terem elnevezés, táncolnak. Sokféle öltözet 
látható, csíkos ing is, sportzakó is, de néhány fiatal már nyakkendőben, sötét ruhában jött el. 
Szóvá igazi klub- hangulat uralkodik.  

Azaz még nem egészen az igazi. Különösen akkor érzi ezt az ember, amikor Kulcsár Sándorné 
igazgató lendületesen sorolja: milyen lesz ez a klub, milyen programot kapnak itt később a 
fiatalok. Mert most még, néhány hónapos múlt után csak a kezdetnél tartanak, amikor a leg-

fontosabb feladat: megszerettetni a fiatalokkal új otthonukat Később ankétok, szellemi vetél-

kedők, különböző társasjátékok, vitaestek tarkítják majd a műsort. Számtalan lehetőség kínál-

kozik a foglalkozások színesítésére. Vita egy-egy filmről, tv- előadásról, könyvekről, irodalmi 

estek, író-olvasó találkozók, ankét a Miskolci Nemzeti Színház valamely előadásáról, esetleg 
néhány művész jelenlétében, beszélgetések az ifjúság vezetőivel, és még hosszú ideig sorol-

hatnánk a különböző elképzeléseket, szép terveket. Mindebből most még – mintegy próbálko-

zásként – csak kevéske ízelítőt kevernek a programba. Vajon hogy fogadják, mit szólnak hozzá 
a fiatalok? A „próbák” eredménnyel biztatnak. A fiatalok vállalkozó szelleműek, és nagy 
kedvvel, játékos versengéssel kapcsolódnak a „hivatalos” részek műsoraiba is, ami most még 
csak tréfás táncokra, ügyességi bemutatókra szorítkozik. A lényeg: már ezt is szívesen fogad-

ják. Később bizonyára a komolyabb foglalkozásokból is ugyanilyen lelkesedéssel veszik majd 
ki részüket. 

 (pt)”76
 

 

„Három borsodi bánya határidő előtt teljesítette éves tervét  

Kedden a Borsodi Szénbányászati Tröszt három üzeme jelentette: határidő előtt csak-

nem másfél hónappal befejezte éves tervét.  
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Teljesítette idei tervfeladatát a lyukói Mátyás-táró, ahol elsősorban a KISZ-fiatalok példamu-

tatása hozta meg a sikert. A szénfalnál dolgozó KISZ-csapatok hónapról-hónapra rendszere-

sen túlteljesítették tervüket, s többen elnyerték közülük a Szocialista munkabrigád címet.  

A sajószentpéteri II-es aknában nemcsak mennyiségileg több, de minőségileg is jobb szenet 

szállítottak felszínre.  

A Terv-táróban dolgozó bányászok munkájának értéket növeli, hogy a szén tonnáját a terve-

zettnél csaknem 5 forinttal olcsóbban termelték.”77
 

 

„Újabb borsodi bányák teljesítették éves tervüket  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt bányái közül csütörtökön újabb négy akna jelentette: 
teljesítette idei termelési tervét. Az éves tervüket határidő előtt teljesítő aknák száma ezzel 
hétre emelkedett.  

A lyukóbányai Mátyás-szint, sajószentpéteri II-es akna, valamint a Terv-táró után most az 

Ormos II-es, a Szeles II-es, a Feketevölgyi II-es és az Adriányi akna jelentette, hogy felszínre 
küldte az éves terv teljesítéséhez szükséges utolsó csille szenet.  

Az Ormos II. aknán több mint tíz szocialista brigád teljesítménye segítette a nagyszerű ered-

mény elérését. A szelesi és a feketevölgyi bányákban elsősorban a termelékenység növelésé-
vel, az egyes munkahelyekre kidolgozott technológiai előírások pontos betartásával érték el a 
kiváló eredményt. Az adriányi szinten pedig nemcsak a teljesítményt növelték az előírthoz ké-
pest mintegy tíz százalékkal, de az önköltség, valamint a palatartalom csökkentésében is jó 
eredményt értek el.  

A tervüket határidő előtt teljesítő bányák az év végéig több mint 50 ezer tonna szenet ad-

nak.”78
 

 

1964. 

 

„Ötszáz munkásvédelmi őr a borsodi bányákban  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt több mint 30 bányájában szerdán 500 munkásvédel-

mi őr kezdte meg szolgálatát. Két hétig maradnak „hivatalban”, mikor is társaik veszik át 
tőlük a tennivalókat. A tapasztalatok szerint ugyanis ez a módszer vált be a legjobban, hogy 
rendszeresen váltják egymást a bányászok a balesetvédelmi és a munkahelyi rend. a techno-

lógiai előírások betartására irányuló munkában.  

A munkavédelmi őrök hálózata a Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben igen jól bevált. Az 
idén a balesetek gyakorisága a múlt évhez képest is csökkent. A munkásvédelmi őröket most 
arra hívták fel. hogy elsősorban a súlyosabb balesetek elkerülésére tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.  
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A munkásvédelmi örök legjobban a sajószentpéteri II-es. az edelényi II-es aknában valamint a 
sajókazai bányában működnek.  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt a balesetek csökkentésére, valamint a munkahelyi technoló-
giai fegyelem betartására versenyt hirdetett a munkásvédelmi őrök között Az egész éves ver-

senyben legjobb eredményt elért őröknek jutalmazására 150 ezer forintot fordítanak.”79
 

 

„Kádár és Hruscsov elvtárs beszélt a kazincbarcikai üzemi gyűlésen 

A Hruscsov elvtárs vezette szovjet párt- és kormányküldöttség a kíséretében levő ma-

gyar párt- és államférfiakkal hétfőn délelőtt a 
fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Kazinc-

barcikára látogatott, hogy megtekintse a Borsodi 

Vegyikombinátot és üzemi gyűlésen találkozzék a 
dolgozókkal.  

 

A Borsodi Vegyi Kombinát előtt beszédet  
mond Hruscsov. 1964. 04. 06.

80
 

 

Út közben, néhány perccel tíz óra előtt azonban 
rövid időre Megálltak Sajószentpéteren is, hogy üdvözöljék az utcákra sereglett dolgozókat. A 
bányászok nevében Csizi Ferenc köszöntötte a küldöttség tagjait, s Hruscsov, valamint Kádár 

elvtársnak egy-egy bányászlámpát nyújtott át em-

lékül. A köszöntő után Hruscsov elvtárs, beszélge-

tésbe elegyedett a dolgozókkal, érdeklődött a szén-

falak vastagságáról, a szén minőségéről. A bányá-
szok természetesnek vették ezt az érdeklődést, hi-

szen köztudott, hogy Valamikor maga Hruscsov 

elvtárs is bányász volt.  

 

Kazincbarcika, BVK, 1964. április 6.81
 

 

Itt Sajószentpéteren is, miként mindenütt, ahol 
Hruscsov elvtárs megjelenik, nem maradhat el a 
kedves epizód. A következő eset történt. Az egyik 

péteri asszony – Domoszlai Rezsőné – nagy iz-

galmában elejtette esernyőjét. S ekkor a nagy ál-

lamférfi, akinek mindenre kiterjed a figyelme, 

lehajolt, felvette az esernyőt és udvarias mosoly 
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kíséretében átnyújtotta tulajdonosának. Hruscsov elvtárs természetes udvariassága nagy si-

kert aratott. E természetes emberi tulajdonságaival e rövid borsodi tartózkodása alatt nem-

csak növelte államfői tekintélyét, hanem a tiszteleten túl őszinte szeretettel zárták szívükbe az 
emberek. Igaz, apró esetek ezek, de feltétlen és hű jelei az igaz barátságnak, szívélyességnek, 
annak a gesztusnak, amelyet mindazok tapasztaltak, akik látták, találkoztak vele...”82

 

 

„Nyugdíjba ment a borsodi Béke-akna 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt „legfiatalabb” bányaüzeme, a bükkaljai szénbá-
nyákhoz tartozó Béke-akna

83
 „nyugdíjba ment”. Kedden már csak az omlasztók dolgoztak a 

lejtősaknában.  

 

A nyitáskor „122. Kondói Bányaüzem”, 

1950-ben a Béke-táró84
 

 

Az aknát 1950-ben nyitották, s onnan eddig 
mintegy 80 ezer tonna szenet termeltek. Ezen 

a területen még jelentős szénvagyon maradt, 
azonban ezt a Béke-aknából nem tudták vol-

na gazdaságosan lefejteni ezért hagytak fel a 
műveléssel. A távlati fejlesztési tervek szerint a szenet más műszaki megoldással termelik 
majd ki.

85
  

A Béke-aknában dolgozó mintegy száz bányászt a szomszédos sajószentpéteri II-es aknába és 
a berentei bányába osztották be, ahol a termelés fokozásával pótolják a kieső szénmennyisé-
get.  

A gazdaságos termelést segítő üzemi koncentráció szerint az idén befejezik a termelést a 
bánfalvi, valamint a baross- aknai bányaüzemben is. Mindkét bánya szénkészlete kimerülőben 
van. Helyettük a nagybarcai, valamint a lyukói bányaüzem Adriányi-szintjét fejlesztik fel a 
korszerű bányászkodás követelményeinek megfelelően. Mindkét üzemben nagyarányú elővá-
jást végeznek az új munkahelyek előkészítésére.”86

 

 

 

Béke akna, 1964 
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„Számos műszaki intézkedés bevezetésével gyorsították meg a termelést a borsodi bá-
nyákban  

A Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben a bányásznapi verseny során számos mű-
szaki intézkedést vezettek be az önköltség csökkentésére, a szén minőségének javítására és a 
termelés meggyorsítására. 

Így többek között az edelényi, a berentei, és a sajószentpéteri üzemben, ahol a kettes telepi, 

frontfejtéseken, a rideg főte miatt gyakran kellett tartani omlásoktól, most olyan technológiai 
biztosítást sikerült ki kísérletezni, amely ezeket egyszer s mindenkorra megszünteti.  

A Mákvölgyi Bányaüzem rudolftelepi aknájának IV-es telepén a bányásznap tiszteletére több 
szárnyú frontfejtést alakítottak ki, az erenyői bányában pedig több hónapos kényszerszünet 
után ismét működik az acéltámos gyalus front. Ezenkívül a szuhavölgyi II-es aknában és 
Erenyő-bányán bevezették a csoportos robbantást, így a füstre várási időt felére csökkentet-

ték. A műszaki intézkedési tervek maradéktalan megvalósítása és az üzemekben kibontakozott 
széleskörű munkaverseny, amelyben több mint 400 szocialista brigád vesz részt, a vártnál is 
jobb eredményt hozott. Augusztusban a borsodi bányászok 15 448 tonna szénnel küldtek töb-

bet felszínre, mint amennyit esedékes tervük előírt.”87
 

 

1965. 

 

 

„A BÁNYÁKBAN 

Nem berregtek a fejtőgépek, nem robbantották a falakat, nem zuhogott a csillékbe és a 
vagonokba a szén – mégis volt élet a bányákban az új esztendő első napján is. Emberek százai 
fogták meg a szerszámokat a Borsodi Szénbányászati Tröszt területén. Karbantartó és fenn-

tartó brigádok dolgoztak ezen a napon is, hogy a bányákban a fejtések és a gépi berendezések 
megfelelő állapotban legyenek.  

A vízemelésen, a szivattyúzáson is sok brigád munkálkodott.  

– Legyen minden a legnagyobb rendben, ne zavarja semmi a bányászok munkáját. – ilyen 

gondolatokkal dolgoztak azok, akik, nem pihenéssel töltötték az ünnepnapot. Olyasféle munka 
volt. ez, mint a gondos háziasszonyokéi akik mindent elrendeznek, széppé tesznek otthon, hogy 
még jobban érezze magát a család. S a család elismerése, megbecsülése nem marad el. A 

karbantartók, a fenntartók, a vízemelők gondos munkáját a bányászok nagy közössége viszo-

nozza megbecsüléssel.  

Jó munkakörülmények közöli, jó gépekkel kezdeni egy esztendőt. Ez feltétele annak, hgy jó 
termelési eredmények szülessenek, hogy már az évi terv kezdése jó legyen. A közmondást, 
hogy „minden kezdet nehéz”, megváltoztatják a bányászok, s a munkájukat segítő karbantar-

tók. Ha a kezdet zavartalan, ha az alap biztos, a folytatás még könnyebb lehet. A Borsodi 

Szénbányászati Trösztnél pedig zavartalan a kezdet: adósság nélkül kezdik az új évet. Sőt, 
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nemhogy adósság nélküli hanem egy nagyon értékes ajándékkal. Mert nem túlzás értékes 
ajándéknál; nevezni azt az 56 300 tonnányi szenet, amelyet 1964-ben terven felül adtak or-

szágunknak a tröszt bányászai. Szöghy Csabának, a tervosztály vezetőjének tájékoztatása sze-

rint különösen a bükkaljai, a szuhavölgyi és az ormosi bányaüzemek jártak élen az elmúlt évi 
tervteljesítésben. Es nem véletlen, hogy ezeknél az üzemeknél sok a szocialista brigád. A moz-

galom ereje megnyilvánult az eredményekben. S a szocialista brigádmozgalom, mint egy ter-

mékeny, életképes mag az idén tovább bontja hajtásait. Megvan tehát az alap, hogy ebben az 
esztendőben még szebb munkasikerek, országot gazdagító eredmények szülessenek a borsodi 

bányákban.”88
 

 

„Húsz éve történt  

És megindultak a gyárak… 

A bányászok hőstette  

Sem az üzemek, sem a vasút nem tudott addig moccanni sem, amíg a szénbányászat 
meg nem indult.  

A bányák legtöbb helyen vízben álltak, sok helyen összerobbantották a vágatokat.  

A bányászok mindenütt munkához kezdtek: Perecesen és Szentpéteren, Ormosbányán és Ki-

ráldon, Somsályon és Kazincon, stb, A diósgyőri gyárat természetesen Perecesnek kellett el-

látnia. Ózdon a gyár termelését csakis a környékbeli bányák gyors helyreállítása tette lehető-
vé. Az Ózd környéki bányák január végén már annyi szenet termeltek, hogy kilátásba helyez-

ték Miskolc szénigényének részbeni kielégítését is.  

Sajószentpéteren február második felére, a Vörös Hadsereg ünnepére, olyan termelési ered-

ményt értek el, hogy az ottani szovjet katonai parancsnok elismerését fejezte ki a bányászok-

nak, és beszámolt erről felsőbb szerveinek is…”89
 

 

„Télen is jók a munkakörülmények és folyamatos a termelés a Borsodi Szénbányászati 
Trösztnél 

A bányászok munkáját a tél különösen megnehezíti. A Borsodi Szénbányászati Tröszt-

nél a korábbi években sok bosszúságot okozott, hogy nagy havazások idején, amikor a vasúti 
szerelvények elakadtak, vagonhiány miatt sokszor több óráit át álltak, mert a kitermelt szenet 
nem tudták tárolni.  

De azon is keseregtek az emberek, hogy a fagy, vagy a hóviharok megnehezítették a bejárók 
hazautazását, szállás pedig kevés volt, hogy a függőpályák (különösen az edelényi és a lyukói 
bányában) gyakran csődöt mondtak, és még sorolhatnánk sok-sok, évről évre visszatérő téli 
bosszúságot. így lesz-e ez az idei télen is?... 

Latorczai János, a BSZT főmérnöke vaskos füzetet hozott magával. 
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– Ez a mi téli intézkedési tervünk – mondotta. – Minden üzem, akna feladatát meghatároztuk 
benne… 

Először is meghatározta, hogy télen is biztosítani kell a folyamatos termelést. Ezért minden 

aknánál deponáló, raktározó helyet létesítettek, hogy vagonhiány esetén se kényszerüljenek 
állni a széntermeléssel. S ezért vizsgálták át idejében a külszíni szállító-függőpályákat is, ezért 
gondoskodtak a munkásvédelemről, a jó munkaszervezésről, az alkatrész- és az anyag-

ellátásról.  

Ankétunkön szóba került, hogy a munkásszállók férőhelye kevés lesz, ha beáll a tél és az em-

berek zöme nem tud hazautazni falujába. Nos, a szükségszállások berendezése már megtör-

tént, és az üzemi konyhák is felkészültek a többletmunkára. Minden bányaüzemnél beszerezték 
a védőruhákat, védőitalokat és elegendő tüzelővel látták el a melegedő helyiségeket. A 
hóeltakarító szerszámok is rendben, megfelelő raktárakban vannak…”90

 

 

„Következetes munkára lesz szükség 1965-ben is!  

Beszélgetés Monos János elvtárssal, a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatójával  

NAGYJÁBÓL már elkészüli a múlt évi mérleg a Borsodi Szénbányászati Trösztnél, il-
letve néhány mulató számítgatása még ezekben a napokban is tart. S ezzel párhuzamosan ké-
szítik az idei terveket. Fontos ez, hiszen az ú, feladatok meghatározásánál mindenképpen fi-
gyelembe kell venni a korábbi tapasztalatokat, egy-egy mutató alakulását, s ennek birtokában 

még alaposabban, még reálisabban meghatározhatók a holnap tennivalói, melyek semmivel 

sem lesznek könnyebbek az elmúlt évinél. 

A számvetés e hosszúra nyúló napjaiban kerestük fel Monos János elvtársat, a Borsod Szén-

bányászati Tröszt igazgatóját, és az elmúlt évi tervteljesítésről, valamint az idei feladatokról 
érdeklődtünk Alábbiakban közöljük kérdéseinket és a trösztigazgató válaszát. 

1. Mi jellemezte a Borsodi Szénbányászati Tröszt munkáját 1964-ben, hogyan teljesí-
tették a különféle gazdasági és minőségi mutatókat? 

–Trösztünk huszonkétezer dolgozója többségében lelkiismeretesen, becsületesen helyt állt, s 
ha közhelyként is hangzik, de ez egyik alapvető magyarázata annak, hogy 1964-ben több mint 
58 ezer tonna szenet termeltünk terven felül, s ezzel többletvállalásainkat is túlteljesítettük. A 
termelési színvonal egy esztendő alatt 4,3 százalékkal emelkedett. Jellemző volt munkánkra 

továbbá az is, hogy elege tettünk a minőségi követelményeknek, hiszen fűtőérték tervünket 15 

kalóriával növeltük a hamutartalmat pedig 1,3 százalékkal csökkentettük.  

Az acéltámmal biztosítót fejtési homlok hosszát 158 folyóméterrel szárnyaltuk túl a tervezett-

nél, s ez az előző év tényszámhoz képest 46,1 százalékos fejlődést jelent. Növekedett trösztünk 
területén a tartósan biztosított vágatot hossza és aránya, s e két intézkedés nyomán nagy 
mennyiségű import bányafát takarítottunk meg. 

2. Ismeretes, hogy a Borsodi Szénbányászat Trösztnél is megalakult a járási jogú bá-
nyász pártbizottság. Hogyan segíti a pártbizottság a tröszt gazdasági és műszaki vezetését, a 
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párttagság aktivizálását az időszerű gazdasági feladatok megoldására?  

– Az a tény, hogy a múlt év márciusában járási jogi pártbizottságot választottunk a trösztnél, 
már az 1964. évi eredményeknél is lemérhető. Nagy előny volt a tröszt munkájának irányítása 
szempontjából, hogy a pártapparátus szervezete hozzáigazodott gazdasági felépítésünkhöz, 
valamint a szakszervezet területi beosztásához. A pártbizottság haladéktalanul napirendre 
tűzte a tröszt feladataiból adódó műszaki és gazdasági kérdéseket, s megfelelő határozatokat 
hozott azok megoldására. A párttagságon keresztül mozgósította a tröszt huszonkétezer dol-

gozóját.  

Szinte mérföldkő volt a pártbizottság decemberi ülése, ahol több évre visszamenőleg megtár-

gyaltuk a tröszt munkáját, és hasznos tapasztalatok birtokában határoztuk meg az elkövetke-

zendő időszak feladatait, módszereit. A tröszti pártbizottság az év során több konkrét feladat, 
megoldásánál segítő kezet nyújtott. A szuhakállói II. aknában, és az ormosbányai VI. aknában 
alapvető változások történtek, amint a szakszervezettel és a pártbizottsággal karöltve meg-

vizsgáltuk az akna helyzetét és néhány határozatot hoztunk.  

3. Mit mutat a munkavédelmi mérleg a múlt évet illetően, s milyen elgondolások van-

nak a jövőre vonatkozóan?  

– A baleseti helyzet trösztünk területén javulást mutat. Vonatkozik ez mind a balesetek számá-
ra, mind pedig gyakoriságára. A múlt évben ugyanis mintegy 240-el kevesebb baleset volt 

üzemeinknél, mint 1963-ban, a gyakoriság pedig csaknem öttel csökkent. Van azonban ennek 

egy szépséghibája, hogy a balesetek súlyossága, ami a betegségben töltött idővel mérhető, 
átlagosan több mint másfél nappal növekedett. Éppen ezért úgy határoztunk, hogy az idén 
még inkább társadalmasítjuk a munkásvédelmet. Napjainkban már 1500 munkásvédelmi őr 
dolgozik bányaüzemeinknél, aknáinkban. Legjobb munkásvédelmi őreink Herbolyán működ-

nek.  

A balesetelhárításnál érdemes még megemlíteni a tröszt KISZ-bizottságának eredményes, jó 
munkáját. Ők ugyanis, mivel igen sok fiatal szenvedett balesetet, elhatározták, hogy tanfolya-

mokat és egyéb oktatási formákat szerveznek az ifjú bányászok részére, s ezzel is hozzájárul-

nak a baleset okozta lehetőségek felszámolásához. Ezek a társadalmi jellegű intézkedések 
sokat segítenek a balesetek csökkentésében, azonban megítélésem szerint a legfontosabb a 
korszerű technikai és technológiai folyamatok, valamint a haladó műszaki fejlesztés megvaló-
sítása.  

4. Manapság sokat beszélünk a gazdaságosságról. Fontos kérdés lesz ez egész évben. 
Éppen ezért arról szeretnénk hallani, mit tesz a tröszt vezetése a gazdaságosságért, a minőség 
növeléséért?  

– Ez évi feladataink megoldásánál elsősorban a Központi Bizottság 1964. december 10-i ha-

tározatára támaszkodunk, s szeretnénk az abban foglaltak ránk vonatkozó részét maradékta-

lanul teljesíteni. Hozzákezdtünk a munkaerőgazdálkodási kérdések teljes felméréséhez, a he-

lyes munkaerő- és bérgazdálkodás kialakításához. Tudjuk, hogy 1965-ben nagyobbak a köve-

telmények, mint korábban voltak. Fontos intézkedések szükségesek a meghatározott önköltségi 
szint biztosításához, és a gazdaságos termeléshez. Megalapozottabbá, tervszerűbbé kell ten-

nünk beruházási tevékenységünket, hiszen csak így teremthetjük meg a harmadik ötéves terv 
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stabil feltételeit. Ez évben mindenkitől szorgos, becsületes munkát várunk, másképp aligha 
teljesíthetjük feladatainkat. Szeretnénk remélni azt is, hogy e fáradozásokban, a korábbi idő-
szakhoz hasonlóan, példát mutatnak majd nagyszerű szocialista brigádjaink.  

Napjainkban dolgozzák ki a trösztnél mindazon takarékossági intézkedéseket, amelyeknek 
végrehajtása lehetővé teszi a párthatározat szabta feladatok megoldását, valamint az önkölt-
ség csökkentését. Ezen túlmenően műszaki vonatkozású intézkedési terveket is készítettünk, 
amelyek visszatükrözik a gazdaságosságra való törekvés szemléletét. Ezeknek végrehajtása a 
költségszintek csökkenésében, és a nyereség növekedésében jelentkezik majd.  

5. Javul-e a bányák és a bányászok szociális ellátottsága 1965-ben?  

– Ez évi tervdokumentációnk alapján munkásvédelmi beruházásokra újabb hat milliót, mun-

kásjóléti célokra pedig 6 millió 300 ezer forintot fordítunk. Ebből az összegből készítünk köz-

ponti fűtéses legényszállót és éttermet a miskolci üzemnél, illetményszén-kiadót Lyukóbányán, 
korszerű, modern fürdőt az alberttelepi I. aknánál, bővítjük a vízellátást a mákvölgyi üzemnél, 
és megépítjük ugyancsak itt a szennyvíztisztító telepet. Hasonló tervekkel foglalkozunk az ede-

lényi üzemnél és Tervtáron is.  

Ezen túlmenően természetesen folytatjuk azokat a munkásvédelmi és jóléti beruházásokat, 

amelyeket már a korábbi időszakban megkezdetünk. Reméljük, hogy a bányászok szociális és 
munkásvédelmi helyzete ez évben, az imént említett költségek észtszerű. okos felhasználásával 

tovább növekszik majd – fejezte be nyilatkozatát Montos János elvtárs, a Borsodi Szén-

bányászati Tröszt igazgatója.  

Paulovits Ágoston”91
 

 

„Bányász-szállásokon 

A borsodi bányák dolgozóidnak igen nagy hányada messzi vidékekre való. A Nyírség-

ből, s az ország egyéb helyéről jött bányászok egy része munkásszálláson lakik. Két bányász 
munkásszállást kerestünk fel a napokban. 

A Petőfi szálló  

Sajószentpéteren, a II-es akna mellett található a 22-es .Petőfi szálló. Körülbelül tíz- 

tizennégy éves, egyemeletes épület, a községtől mintegy három kilométerre eső telep szélén. 
Előtte befagyott szökőkút, letakart rózsabokrok, hóborította kerti asztalok. Látogatásunkkor a 
szálló lakói közül néhányan a televízió délelőtti műsorát nézték. Negyvenhárom férfi lakik itt, 
hat személyes szobákban. Néhány épülettel odébb népbolt, amelyben különféle élelmiszercik-

keket kapnak, de italbolt nincs. Igaz, a népboltban palackozott italt korlátlanul lehet venni, és 
töprenghetünk, vajon, aki csak egy-két pohárra vágyott, lemond-e az ivásról, vagy pedig vesz 
egy egész üveggel és azt issza meg? A szállóban külön ebédlőterem van, ahová a sajó- 

szentpéteri alsóbányatelepről hordják fel a napi háromszori kosztot. Amint hallottuk, nem 
minden bányász elégedett az ételek mennyiségével.  
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A kulturális és szociális ellátást jelzi a most átépítés alatt álló fürdő, a kultúrteremben elhe-

lyezett televízió, amelynek adásait érdeklődéssel nézik; szeretik a minden szobában szóló ve-

zetékes rádiót, és van könyvtáruk is. A könyvtár állománya mintegy négyszáz kötet, abból 100 
darab a sajószentpéteri bányász művelődési otthon letéti állománya. A telepi étkezdében most 
tervezik a rendszeres filmvetítést. A bányászakadémia előadásait a mérnökök és tröszti dolgo-

zók tartják. Kocsis Ferenc, a szentpéteri szb-titkár és Hornyák József kultúrfelelős rendszere-

sen látogatja a szállót és ki szokott jönni időnként a szentpéteri művelődési otthon zenekara 
is, hogy szórakoztassa az itt lakókat. Sajnos, a bányász irodalmi színpad látogatásáról a 
csaknem egy éve ott levő vezető semmit nem tud.  

E szálló lakói, ha moziba akarnak menni, vagy kulturáltabb szórakozó helyre, begyalogolnak 
Sajószentpéterre…”92

 

 

„Felépül a sajószentpéteri tornaterem? 

Amikor a megyei TS ülésen Jány Gyulának, a Borsodi Bányász elnökének a 
sajószentpéteri tornaterem megépítéséről szófejtegetéseit hallgattam, sok minden eszembe 

jutott, ami ezt az élénk sportélettel rendelkező községet jellemzi.  

Jány Gyula nagy lelkesedéssel beszélt a lehetőségekről, arról, milyen nagyszerű fejlődést biz-

tosítanának a meglevő szakosztályoknak, annak a sok fiatalnak, akik szívesen járnának az új 
tornaterembe, hogy tornásszanak, sportoljanak.  

Felvetődött: szükséges-e Sajószentpéteren egy korszerű, minden igényt kielégítő tornaterem. 

A válasz csak egy lehet: igen! Hogy miért?  

Azzal kezdeném, hogy ebben a szép sportmúlttal rendelkező községben különösen s felszaba-

dulás után fejlődött sokat a sport. Nemcsak a labdarúgókról kell itt megemlékeznünk, hanem 
azokról a szakosztályokról is. amelyek mostoha körülmények között, készültek a versenyekre, 

ennek ellenére eredményeik maguk helyett beszélnek.  

Elsőnek a tornászokat említeném, akik tornaterem nélkül, a művelődési otthon helyiségében, 
vagy éppen az öltöző folyosóján készültek az országos versenyekre. Számos nagyszerű ered-

mény fémjelezte néhány évvel ezelőtt munkálkodásukat. Igaz Judit, Szirmainé és társaik min-

den nehézséget leküzdve, Perényi István edző irányításával nemcsak első osztályú verseny-

zőkké váltak, hanem számos országos bajnokság bizonyította nagyszerű felkészültségüket, 
sport iránti szeretetüket.  

Szólhatunk a kézilabdázókról, más sportágak művelőiről. akik szinte téli felkészülés nélkül 
vágtak neki a bajnoki küzdelmeknek, a sportélet vezetői mégis úgy tekintik a Borsodi Bá-
nyászt, mint a vidéki tornasport és tömegsport egyik bázisát.  

– Egy kisméretű tornaterem van már a községben, de itt nem férnek el a sportolni vágyó fiata-

lok – mondta Jány Gyula. – Éppen ezért elnökségünk elhatározta, hogy tornatermet épít. Eh-

hez azonban segítségre is van szükségünk. Ha az általunk kért segítséget megkapjuk, egy év 
múlva tornaterem lesz Sajószentpéteren.   
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Merésznek tűnt a kijelentés, éppen ezért a tanácsülés után néhány nappal Katona József, já-
rási TS-elnökkel felkerestük a Borsodi Bányász sportkört.  

Itt Mező Jenő, a sportkör titkára ismertette az elképzeléseket.  

Megtudtuk, hogy eddig 600 ezer forintjuk van a munkálatok megkezdésére. Ehhez még 200 
ezer forintra lenne szükség, amit a sportkör elnöke a tanácsülésen a Magyar Testnevelési és 
Sportszövetség elnökhelyettesétől, Terényi Imrétől kért. Ha ezt az összeget megkapják, hala-

déktalanul hozzákezdenek a munkákhoz.   

–Hol építenék fel a tornatermet? 

Kérdésemre Mező Jenő megmutatta a tornaterem felépítésének helyét. Az öltözőépület melletti 
egyik kézilabda pályát fednék be, és húznák meg az oldalfalakat, így szabályos kézilabda pá-
lyával is rendelkeznének.  

– Nagy örömmel hallottuk Sajószentpéteren a megyei TS ülésén elhangzottakat, hiszen Teré-
nyi Imre tanácsára már el is küldtük az MTS-nek a 200 ezer forintos segítség iránti kérelmün-

ket. Ha megkapjuk az összeget, még az idén hozzákezdünk a földmunkákhoz, és 1966 első fe-

lére el is készülnénk mindennel.  

– Nem rövid a terminus??  

–Nem, mert Sajószentpéteren az egész község szívügyének tekinti a tornaterem létrehozását, 
és szinte kivétel nélkül mindenki felajánlotta segítségét. Az öltözőhöz építenénk, megfelelő 
kijárattal. Talaja bitumenes lenne.   

Sajószentpéteren szívszorongva várják a Magyar Testnevelési és Sportszövetség válaszát. Ha 
segítséget kapnak, a sportkör vezetői, 11 szakosztálya, és az egész község hozzákezdene az 
építéshez, hogy egy év múlva korszerű, pompás torna-termük legyen a sajószentpéteri fiata-

loknak. 

Leskó Pál”93
 

 

1965. szeptembertől indul meg – még Berentén – a gimnázium és szakközépiskola keretében 
az első bányászképzésű, szakközépiskolai osztály, bányaelektró-lakatos szakon. Mindez a 

Borsodi Szénbányászati Tröszt kérésére, és aktív támogatásával. Az óraadó szaktanár mérnö-
köket is a tröszt biztosítja, ahogy a gyakorlati képzések lehetőségeit is. A következő évben 
már Kazincbarcikára költözik az iskola és Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola né-
ven folytatja az oktatást.94

 

 

„Bányásznapi ünnepségek Borsodban 
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Hagyománnyá vált, hogy szeptember első vasárnapján társadalmunk, egész népünk a 
magyar bányászokat köszönti. Így volt ez most országszerte. Borsod megyében a legkisebb 
bányásztelep, bányászközség is ünnepi díszt öltött. Kedves, hangulatos összejöveteleken, kul-

turális programmal tarkított találkozókon emlékeztek meg e nap jelentőségéről.  

Az idei bányásznap hangulatát emelték, kellemesebbé tették azok a nagyszerű eredmények, 

amelyek a Párt Központi Bizottsága december 10-i határozatának nyomán sarjadtak, s ame-

lyekről szinte kivétel nélkül minden ünnepi beszédben szó esett. 

Dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter Rudabányán… 

Hasonlóan hangulatos, kellemes bányásznapi ünnepségek voltak Farkaslyukban is, 

ahol a késő esti órákig együtt maradtak a bányászok. Királdon, Sajószentpéteren, Edelény-

ben, Alberttelepen és Ormosbányán is megemlékeztek a XV. Bányásznapról.”95
 

 

„Hozzákezdtek!  

Úgy véljük, a megye sportolói sehol nem érezték annyira a tornaterem hiányát, mint 
Sajószentpéteren. Számos esetben írtunk róla, hogy az öltöző folyosóján tartják „teremedzése-

iket” a Bányász-sportolók, vagy a kazincbarcikai tornateremben, találtak bebocsátást az or-

szágos hírű tornászok.  

A Borsodi Bányász tornászai néhány évvel ezelőtt, rendkívül sok nehézséget leküzdve, az or-

szág legjobbjai között voltak. Sok bajnokság fémjelezte ennek a nagyszerű szakosztálynak 
munkáját. Eredményeiket tornaterem nélkül érték el.  

A Borsodi Bányász sportkör vezetői tavaly megtalálták a tornaterem építésének lehetőségét. 
Elkészítették a terveket, s ennek ismeretében fordultak a felettes szervekhez segítségért.  

A támogatás nem maradt el. A Magyar Testnevelési és Sportszövetség, a Borsod megyei Ta-

nács, a Borsodi Szénbányászati Tröszt és a Bányász Szakszervezet trösztbizottsága közös ösz-

szefogásának, segítőkészségének eredményeként hozzákezdtek a sajószentpéteri tornaterem 
építéséhez.  

November első napjaiban a Borsodi Bányász sportkör vezetői, a sportolók, a bányaüzem épí-
tési részlege rövid és bensőséges ünnepségen vett részt, amelyet a felépítendő tornaterem he-

lyén tartottak. Még aznap hozzáláttak a munkákhoz. Természetesen a sportkör vezetői, sporto-

lói és a sportkedvelők társadalmi munkát is vállaltak az építkezésnél. Ennek már most, két hét 
után is látszik az eredménye. Az alap kiásásával elkészültek, betonoznak, és a legújabb tájé-
koztató szerint, kedvező időjárás esetén a tornaterem földszintjéig befejezik a betonozást.  

A 30 x 18-as területű, parkettás tornatermet az öltözőhöz építik.  

A sajószentpéteriek hozzákezdtek az építéshez, és a tervek szerint a jövő augusztusban adják 
át rendeltetésének.”96
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„Teljesítette évi tervét a Borsodi Szénbányászati Tröszt 

Korábban hírt adtunk róla, hogy december 7-én a Borsodi Szénbányászati Tröszt befe-

jezte második ötéves tervét. Ezzel a bányász kollektíva még több mint 300 ezer tonna szén 
kibányászását tette lehetővé.  

Tegnap, december 27-én délután 4 órakor az 1965. évi tervét is befejezte a tröszt. Elsőnek az 
Ormosi és a Miskolci Bányaüzem teljesítette feladatát. Ezenkívül még tíz akna fejezte be tervét 
napjainkig. A borsodi bányászok előreláthatólag további 62 ezer tonna szenet termelnek az év 

hátralevő napjaiban feladatukon túlmenően. Érdemes megemlíteni, hogy mindezeket az ered-

ményeket szinte teljes egészében a termelékenység növelésével érték el.”97
 

 

1966. 

 

„– BÁNYAOMLÁS 1 halottal.  

Sajószentpéteren. a II-es és a III-as aknában bányaomlás történt. A II-es aknán nem 
történt szerencsétlenség, de a III-ason az omlás maga alá temette Újlaki Béla vájárt: aki éle-

tét vesztette.”98
 

 

Sajószentpéter II. akna 1966-ra abba az állapotba jut azonban – erről már korábban írtunk –, 

itt csak felemlítjük, hogy minden erőfeszítés ellenére a bányát le kell állítani. 

 

„…Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a II-es akna terve elég nagy volt, 
noha szükséges kapacitást térképészetileg, munkahelyhomlokkal és elővájással biztosították. 
Márciusban viszont felborult az egész terv, mert a 80 centiméteres szénmező szinte egyik nap-

ról a másikra elvékonyult, felére csökkent. Ezzel a három bányarészben mintegy 4 millió (!!) 
tonna szenet vesztettek máról holnapra. Az az elgondolás tehát, hogy a két nagytermelékeny-

ségű széngyalu egész éven át dolgozhat, szertefoszlott. Leálltak a fejtések előkészítésével, s a 
vágathajtási tevékenység is 20 százalékra csökkent. Ez a váratlan geológiai zavar az egész II-
es akna jövőjét megkérdőjelezte, s a bánya, amelyből jólgépesített, korszerű üzemrészt akar-

tak csinálni, s amelynek 15–17 éves jövőt jósoltak – 1967-ben leáll!..” 

 

Ez azonban már 1966-ra bekövetkezik. 1966-ban már egészen bizonyosan tanbánya, mert a 2. 

évi szakközépiskolai gyakorlatunkat szeptembertől már itt kezdtük meg. A vájáriskolások 
végezték azoknak a területeknek a lefejtését, amivel még érdemes volt foglalkozni! Tanbá-
nyaként azonban már a bánya szinte teljesen „kihaltnak” tűnt, elnéptelenedtek a műhelyek, a 
bányaudvar és minden… A valamikori pezsgő élet, a zajos munkanapok a múltba vesztek, az 
a néhány osztálynyi fiatal a munkások százait nem pótolhatta.  
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E nagy múltú akna is bevégezte pályafutását, váratlanul, mint kísérleti üzem sok szép, ám fá-
radtságos munkát végzett és rengeteg szenet is adott… A gépeket kiszerelték, elszállították, az 
emberek más bányákhoz mentek. Itt csak az oktatáshoz szükséges szakember gárda maradt.  

A tanbánya sem sokáig működött, az 1967/68-as tanévben mi már nem jöttünk ide gyakorlat-

ra! 

E módon Sajószentpéternek most már csak a III. aknája maradt meg. 

 

 

Sajószentpéter II. akna, 1966 

 

 

 

 

 

II. akna, már ami maradt belőle… 
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Sajószentpéteri aknák a kisvasúti nyomvonal térképen 
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Sajószentpéter III. aknával kapcsolatos hír. 

 

„ Kezdeményezések Sajószentpéter III. aknán 

A nekifutás az új évnek jól, kezdődött, 1966. januári tervét Sajószentpéter III. akna 

101,5 százalékra teljesítet-te. A minőségi munka javult, darabos széntermelési tervüket túltel-

jesítették, kevesebb volt a selejt munka is. 

Jól működött a munkafegyelem megszilárdítása érdekében a társadalmi bíróság, amely helyes 
határozataival elősegítette, hogy kevesebb az igazolatlan hiányzás, és az ittasan munkába 
jelentkezés. 

A KISZ Központi Bizottsági) és a BDSZ valamint az OBF felhívására megmozdultak a fiatalok 

is az aknaüzem termelési feladatainak teljesítése, a bányászat műszaki színvonalának emelése 
és a baleset megelőzése érdekében. Több hasznos kezdeményezés született: Záhorszki László 

elvtárs az akna fiatal vezetője, aki most védte meg második diplomáját, mint mérnök-

közgazdász, feladatterveket adott ki a fiatal. technikusoknak a saját területükre. Például ho-

gyan képzelik el körletükben az elővájás, fejtés, szellőztetés, szállítás megoldását biztonságo-

san és a legegyszerűbb, legolcsóbb módon. Ezzel segítik a tervezés és vezetés munkáját. Kez-

deményezőkké, önállóbakká válnak. 

Az újító-mozgalomban is örvendetes változás történt: T. Molnár József, Szabó Ferenc fiatal 

technikusok eddig egyenként, önállóan próbálkoztak elképzeléseik megvalósításával. Ez év 
elején a fiatal műszakiak tanácsának tagjaiból újító brigád jött létre, melyet az aknavezető, 
szakmai tanácsaival és nem utolsó sorban az újítás gyors elbírálásának és kikísérletezésének 
elősegítésével támogat. Bevonták a brigádba Veres Zoltán fiatal technikust, a gépműhely ve-

zetőjét is, aki a kivitelezést, a mintadarabok elkészítését intézi. 

A kollektív munkának már mutatkoznak az eredményei. T. Molnár József új, egyszerűbb, fix 
vasúti váltóállomást, Szabó Ferenc olcsóbb, kevesebb fát igénylő, de biztonságos új biztosítási 
módot dolgozott ki. 

Reméljük, az év folyamán további munkasikerekről számolhatunk be, a Bükkaljai Bányaüzem-

ből. 

Farkas László aknász”99
 

 

 „Munkavédelmi kabaré bányászoknak  

A Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának kultúrbizottságán hallottuk, hogy a 
Borsodi Szénbányászati Tröszt területén többször is kifogásolták azt a munkavédelmi kabarét, 
amellyel budapesti színészek rendszeresen járták a megye ipari településeit. Se munkavédelmi 
propaganda szempontjából, se művészileg nem tartották kielégítőnek.  

A tröszt szakszervezeti bizottsága azonban szükségesnek tartja a munkavédelmi tudnivalók 
szórakoztató formában történő ismertetését, terjesztését továbbra is. Éppen ezért felkérte 

                                                 
99

 Bányamunkás, 1966 (53. évfolyam, 1-12. szám)1966-03-01 / 3. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

73 

Horváth Dezső miskolci kabaré-írót, hogy bányászokra vonatkozó témák beiktatásával írjon, 
illetve állítson össze olyan műsort, amellyel fel lehet keresni a bányász-községeket, települé-
seket, és szórakoztató formában segít a munkavédelmi szabályok tudatosításában. Előszedték 
ehhez az utóbbi években történt balesetek jegyzőkönyveit, hogy a negatív példákat is felhasz-

nálhassák a műsorban.  

Így született meg Horváth Dezső kabaréműsora, amelynek címe: Csalánba is üthet a menny-

kő! A műsor sajátosan bányász témákat dolgoz fel, bányatelepeken, valamint olyan községek-

ben szerepelnek vele, ahol sok bányász él. Ilyen pedig százhetvenen felül van a megyében. A 
műsorban szerepel egy „munkavédelmi divatbemutató”, amely arra ad választ, miként kell 
szabályszerűen öltözködni az egyes munkákhoz, milyen felszereléseket kell használni, majd 
munka- védelmi vonatkozású témájú villámtréfák, jelenetek következnek.  

E műsort a rudabányai bányász művelődési otthon színjátszói mutatták be és viszik körbe a 
bányásztelepüléseken. Albert telepen, Rudabányán, Ormosbányán és Kurityánban játszották 
eddig, legközelebb pedig Sajószentpéteren, Sajókazán és, Perecesen kerül közönség elé. A 
Nyíri Béla rendezte előadás, az SZMT kultúrbizottsága vezetőinek, valamint a Bányász Szak-

szervezet megyei kultúrfelelősének véleménye szerint színvonalas, érdekes és a célnak igen jól 
megfelel.  

A kabaréműsort mindenkor magas színvonalú munkavédelmi fejtörő követi. Ennek érdekessé-
ge, hogy az ipar-, illetve a bányatelepeken a helyi bányaüzem igazgatója a zsűri elnöke, a 
játékot pedig a főmérnök vezeti. Ezzel részben biztosított, a műsor szakszerűsége és magas 
színvonala, részben pedig igen jó hatású, hogy a helyi vezetők is részt vesznek benne.  

Az egyes előadásokat szórakoztató zenével szokták zárni. Hisszük, hogy e műsorok nemcsak 
szórakoztatnak, hanem eredeti céljuk, a munkavédelmi ismeretek terjesztésében is igen ered-

ményesek.”100
 

A Harica lejtősaknából 1961 szeptembere után lett Harica tanbánya. A tanbánya is a III. te-

lepet fejtette néhány frontfejtéssel, az 1967-es bezárásáig. 

 

 

 

Harica tanbánya, 1967. március 

(Korábban Harica lejtősakna) 
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Harica bánya helye (Tanbánya) a bányavasút térképén 

 

 

„Megvalósuló álom  

A sajószentpéteri kézilabda kispálya helyén beton tartóoszlopok szökkennek magasba. 
Körülöttük valóságos zsaluerdő. A szállítószalag szünet nélkül viszi nehéz terhét, a frissen 

kevert cementhabarcsot. Mező Jenő, a Borsodi Bányász főtitkára elégedetten szemléli a szor-

gos munkát. Régi álma, vágya megvalósulását látja.  

Visszaemlékezem egy régebbi közgyűlésre, amikor Mező Jenő szenvedélyes hangon kijelentet-

te: addig nem nyugszik, amíg a sajószentpéteri tornászlányok nem kapnak megfelelő torna-

termet, Mindenhová bekopogtat, ahol valamit is tehetnek a tornateremért. Jány Gyula, a 

sportkör elnöke, Sztibor Antal, az üzem párttitkára hasonló lelkesedéssel támogatta a számuk-

ra is igen kedves gondolatot.  

Micsoda lelkesedés lett úrrá a közgyűlésen, amikor az elmúlt év végén a főtitkár bejelentette, 
hogy a Borsodi Szénbányászán Tröszt és az MTS megértő támogatásával megvalósul a régi 
álom. a Borsodi Bányász megkapta a tornaterem építéséhez szükséges anyagi támogatást. 
Egymás után jelentkeztek a sportolók, a szurkolók, és valamennyien kijelentették: részt kérnek 
a munkából.  

Ma már tervszerűen, gyors ütemben épül az új tornaterem. De vajon a megvalósításnál ta-

pasztalható-e az akkori nagy lelkesedés – kérdeztük Mező Jenőtől.  

– Nálunk nagyon szeretik a sportot és tesznek is érte. Bennünket, az aránylag kis létszámú 
község sportkörét a nagyobb sportkörök között emlegetnek. Nyilván a sokrétű és az eredmé-
nyes sportmunka alapján.  

– Az építkezést megelőző munkában nagy segítséget kaptunk a tröszt, tervező részlegétől. 
Most a beruházási és a kivitelező részleg segíti hasonlóan munkánkat, hogy meggyorsuljon az 
építkezés üteme. Nem nézték tétlenül a munkát sportolóink és szurkolóink sem. Társadalmi 
munkát vállaltak az alapozásnál. Amikor ismét szükség lesz rájuk, ott lesznek valamennyien. 

Még egy kellemes gondunkról szeretnék beszélni. A tröszt 150 000 forintot utalt ki a berende-



Sajószentpéter szénbányászata 36. Sajószentpéter bányái 1961-1967 

 

75 

zések megvásárlására. A közeljövőben meg is érkeznek ezek az anyagok. Most az a gond, ho-

vá tegyük az építkezés befejezéséig?  

De megoldjuk ezt is.  

– És mit jelent az új sportlétesítmény a sajószentpéteri sportolók, szempontjából?  

– Több száz fiatal fejlődésének nagyobb lehetőségét – hangzott Mező Jenő válasza. – Torná-
szaink tornaterem nélkül is országos hírűvé tették sportkörünket. Öklözőink az NB II. közép-

mezőnyében vannak. Egyre jobban fejlődik birkózó és vívó szakosztályunk. Talán a legtöbbet 
jelent a tornaterem az I. sz. általános iskola mintegy 900 növendékének. A délelőtti órákban 

ugyanis ők birtokolják majd az új sportlétesítményt. Szívesen adjuk át nekik, hiszen onnan 

kapjuk az utánpótlást.  

Sajószentpéter sportéletében újabb fordulópontot jelent az épülő tornaterem. A tervek szerint 
a bányásznapon adják át rendeltetésének.  

Nemes Péter”101
 

 

 

 1967. 

 

„Borsodi sikerek modern gimnasztikában 

Néhány nappal ezelőtt rendezték meg az országos modern gimnasztika egyéni és csa-

patbajnoki versenyt. Megyénket a Borsodi Bányász sportolói képviselték több kategóriában is. 
– A serdülő I. osztályúak csoportjában a sajószentpéteri csapat az országos mezőny egyedüli 
vidéki résztvevője volt – mondta Perényi István edző. Az együttes a hatodik helyen végzett. Az 

egyéni bajnokság várományosa Sütő Ágnes volt. de a szabadon választott kötélgyakorlata 
végén elejtette a kötelet, ezért egy pontot levontak tőle. Berczik Sárának, a magyar válogatott 

edzőjének véleménye szerint Sütő Ágnes, ha nem követi el azt a hibát, a magyar bajnoki címet 

is elnyeri. Szabadon választott gyakorlatai alapján javasolták a válogatott keretbe.  

Ugyancsak egyedüli vidéki részvevő volt a Borsodi Bányász az ifjúságiak II. osztályú csapat-

bajnokságában, ahol a 6. helyen végzett.  

A legjobban Vajthó Margit szerepelt, aki 9 pontos átlagteljesítményt nyújtott. Az ifjúságiak I. 
osztályában Kuti Márta sérülése miatt a Borsodi Bányász nem indulhatott.  

Érdemes még megemlíteni, hogy a legnagyobb létszámú mezőnyben Szabó Judit holtverseny-

ben a 6.. Farkas Erzsébet pedig a 8. helyen végzett. Mindketten I. osztályú minősítést szerez-

tek. Eredményhirdetés előtt a Borsodi Bányász tornászai jól sikerült bemutatót tartottak.”102
 

Végleg bezár Sajószentpéter II. akna, amely akkor már tanbányaként működött. 
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Sajószentpéter II. akna „tanbánya”, 1967 

 

„Több száz új munkahely kihasználatlan épületekben 

A Borsod megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ez év első felében határozatot hozott, 
amely szerint ipartelepítés szempontjából meg kell vizsgálni a megszűnt bányatelepeken fel-

szabadult épületeket. E határozat is jelentős mértékben hozzájárult, hogy megyénkben több 
száz új munkahely kialakítása van folyamatban, sőt, néhány eddig kihasználatlan épületben 
már meg is kezdődött a termelőmunka. Nemcsak a megszűnt bányák üresen álló. ipartelepí-
tésre alkalmas épületeit, hanem más megüresedett, vagy eddig rosszul hasznosított helyisége-

ket is felhasználnak új munkahelyek létesítésére.  

Sajószentpéteren a II. akna épületeinek felhasználásával kerül sor számottevő ipartelepítésre. 
Itt folyamatban van az Elzett Fémlemezipari Művek üzemegységének kialakítása, amely teljes 
„felfutása” idején mintegy évi 40 millió forintos termelési értéket adhat. Edelényben, egy volt 
munkásszállóban a Debreceni Ruhagyár létesít konfekció üzemet. A helyi szervék pénzügyileg 
is támogatják ezt az iparfejlesztést. A somsályi bányatelepen, az egykori Csillag munkásszál-

lót a budapesti Bőrdíszműipari Vállalat vette át, s a helyiségekben a jövő év végéig 60 női 

munkaerőt foglalkoztat.  

Borsodnádasd is jelentős segítséget kap női munkaerő feleslegének foglalkoztatásához. Itt a 

lemezgyár volt munkásszállójában a Debreceni Ruhagyár ózdi gyáregysége létesít konfekció 
üzemet. Előreláthatólag 1963 januárjában mintegy 80–100 női munkaerővel kezdik meg a 
termelést.  

Putnokon, a MÁV munkásszálló épületeit a helyi vegyesipari szövetkezet vette bérbe. A helyi-

ségekben konfekció üzemet létesítettek, amely kezdetben 50 nőt foglalkoztat, jövőre pedig min-

tegy 120 bedolgozót is alkalmaz.”103
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„ Kezdet és vég szétválaszthatatlanul összefonódik,  

ha elkezdődik az új, véget ér a régi.”1
 

 

Lassan közeledünk a sajószentpéteri szénbányászat befejező részéhez. Ezek már az 
utolsó évekhez tartoznak. Már csak a III. akna üzemel a sajószentpéteri korábbi aknákból, a 
Bükkaljai Bányaüzem keretében. Ide tartozik Tervtáró, a berentei bánya és a III. akna. 

Ezek az évek még a sikeres szénbányászkodásról szólnak majd.  

Eljött az „új gazdasági mechanizmus‖ időszaka! 

Ez „új gazdasági mechanizmus‖ a szocialista Magyarország gazdasági irányításának és ter-

vezésének átfogó reformja volt, amelyet az 1960-as évek közepén készítettek elő, és 1968. 
január 1-jén vezettek be. A reform három területen hozott lényeges változást: 

 csökkent a központi tervezés szerepe és nőtt a vállalati önállóság a termelés és a beru-

házások terén, 
 liberalizálódtak az árak, vagyis a hatóságilag rögzített árak mellett egyes termékek árai 

a piaci keresletnek megfelelően alakulhattak, 
 a központilag meghatározott bérrendszer helyét egy flexibilisebb, bizonyos korlátok 

között a vállalatok által meghatározott szabályozás váltotta fel. 

A „reformfékek‖ beépítése, a fokozatosság–folytonosság szemlélete és a felemás reformelkö
telezettség az egész folyamatot kiszolgáltatta a kelet-európai térség politikai változásainak. 

Ez eleinte az újításnak kedvezett. 1968-ban a magyarhoz hasonló reformtervek születtek 
Csehszlovákiában is. Ott azonban egy kedvező személyi változás nyomán (1967 decemberé
ben a sztálinista Antonín Novotný helyébe Alexander Dubčeket választották a Csehszlovák 
Kommunista Párt első titkárának) a gazdasági és politikai megújulás párhuzamosan haladt. 
1968 tavaszán Prágában nyílt, csaknem teljesen szabad vita indult a csehszlovákiai szocializ-

mus múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Az új pártvezetés egyenesen ösztönözte a vitát és mind 
szabadabb teret biztosított a társadalmi önszerveződésnek. „Emberarcú szocializmus‖ néven 
egy piac vezérelte államgazdaság és korlátozottan plurális politikai rendszer körvonalazódott. 
A prágai tavasz leverése megmutatta, hogy a szovjetek nem engedik az óvatos politikai re-

formokat, sőt később Magyarországon még a gazdaságiakat sem.2
 

Kádárt 1972. február 11-iki moszkvai látogatásán Brezsnyev szovjet pártfőtitkár nyíltan kér-

dőre vonta a gazdasági reformok, illetve azok „aggasztó következményei‖ miatt, sőt 1972. 
november 26-án a tököli szovjet katonai légi bázisra személyesen ellátogatva ultimátumszerű
en követelte a reformok leállítását. Kádár egyensúlyozni próbált a párt irányzatai között, ezért 
1972 májusában meglebegtette a visszavonulását, amivel leszerelte a reform belső ellenfeleit, 
a párt bal szárnyát (Biszku Béla, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán stb.), 1974-ben pedig a 

meggyengült reformereket váltotta le (Fehér Lajos, Nyers Rezső, Aczél György, 1975-ben 

Fock Jenő stb.).  

                                                 
1
 B. M. Grapes  

2
 Meg is lesz ennek az eredménye, ami 1968. augusztus 20-ának éjszakáján következik be, Csehszlovákia meg-

szállása, hogy az „ellenforradalmat” megakadályozzák… A szovjetek most sem vicceltek… 
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Kádár János az 1956-os forradalom eseményeiből azt a tanulságot vonta le, hogy a kommu-

nista rendszer békés társadalmi elfogadását csak az életszínvonal folyamatos emelésével bizto-

síthatja. A belső gazdasági feltételek ehhez nem voltak elegendőek, a reform kudarca nyomán 
azonban világos lett, hogy a politika nem járul hozzá az alacsony hatékonyságú tervutasításos 
gazdaság piaci átalakításához.  

Az 1973-as és 1979-es olajválság után az arab olajtermelő államok bevétele megnőtt, ez ol-

csóbbá tette a hiteleket a világpiacon. A belső és a külső tényezők összekapcsolásával meg-

született a Kádár-rendszer külső forrásokból való finanszírozásának szükségszerű gondolata. 
Fekete János vezetésével új gazdaságpolitikai irány bontakozott ki az 1970-es évek közepétől 
az 1980-as évek közepéig: a termelés helyett a pénzügyek kerültek a középpontba. A kommu-

nista ország belépett a nemzetközi pénzügyi intézményekbe, ez tette lehetővé a hitelfelvételt. 
Az ennek következtében 20 milliárd dollár mértékűre felduzzadó államadósság azonban titok 
maradt egészen a rendszerváltásig. 

Az új gazdasági mechanizmus párton belüli ellenzéke végig attól tartott, hogy a reformok 

következetes végig vitele megbuktatja a szocialista rendszert, a támogatói viszont abban hit-
tek, hogy stabilizálni fogja azt. Melyik az igaz? Erre a kérdésre már sosem kaphatunk választ, 
de annyi elmondható, hogy az intézkedések a mezőgazdaságban voltak a legsikeresebbek, 
ahol a termelőszövetkezetek önállósodásával és a háztáji gazdaságok engedélyezésével jelen-

tős életszínvonal-emelkedés következett be.  

Az 1980-as évek végén Kínában hasonló reformokat vezetett be a Kínai Kommunista Párt 

Teng Hsziao-ping alatt, ami erős gazdasági növekedés mellett egyelőre nem sodorta veszélybe 
az ottani kommunista diktatúrát. 

A reform politikai kudarca ellenére fontos szerepet játszott a hatalomgyakorlás civilizálásá
ban, tompítva a Nyugaton megfogalmazódó, polgári szabadságjogokat követelő kritikákat, és 
valamelyest csökkentette a belső ellenzék kialakulásának veszélyét. 

A hazai szénbányászatra ez az új mechanizmus is erősen hatott. A feladatok cseppet 
sem lettek kisebbek, sőt! Ez az időszak azonban már a gazdaságos és gépesített bányászatról 
szólt és ezzel együtt a bányaüzemek koncentrálásáról, egyre nagyobb és korszerűbb bányák 

kialakításáról. 

 

 1968. 

 

„ Szénbányászat  

Ami még nem volt 

Az elmúlt év utolsó hónapjában befejezték a reform előkészületeit a borsodi szénbá-
nyáknál is. A különböző szintű vezetők magas színvonalú tanfolyamokon sajátították el az új 
feltételek között alkalmazható munkamódszereket, tanácskozások egész során vitatták meg a 
megváltozott ár- és érdekeltségi rendszer hatásait.  
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A szénbányászat éves munkabeosztása ezután jobban igazodik majd a fogyasztók szükséglete-

ihez. Miután a szénfogyasztás a téli hónapokban a legnagyobb, a bányák termelését is ebben 
az időszakban kell ä legjobban felfuttatni. A felfuttatás műszaki és személyi feltételeit még az 
elmúlt évben alaposan előkészítették, így januárban olyan mennyiségű szén termelésére szá-
míthatunk, ami még nem fordult elő a borsodi szénbányák történetében  

A kollektív szerződés szerint a bányászok az őszi-téli szezonban hat hónapon át heti 48 órát, 
az év másik felében pedig hetente öt napot töltenek majd a föld alatt.‖3

 

 

„ A borsodi szénbányászat számvetése 

Gazdag óesztendőt hagyott maga mögött Borsod szénbányászata. Termelési, műszaki, 
gazdasági vonatkozásban egyaránt rendkívüli sikereket ért el, miközben valamennyi üzemben 
felkészültek az új gazdasági mechanizmus bevezetésére. Azt is mondhatnák, 1967-ben a szén-

bányászat roppant erőfeszítéseket tett, hogy bizonyítsa: képes felvenni a versenyt a korszerű 
energiahordozókkal. Ez eddig sikerrel járt, mert elérték a legfontosabb közgazdasági célt, 
követelményt: a Borsodi Szénbányák 1967 végére rentábilisan termelt. Sokan nem hittek ab-

ban, hogy sikerül elvégezni a sok feladatot, amely a műszaki és fizikai dolgozókat egyaránt 
próbára tette. Az okos, emberséges vállalati vezetésnek, a jól képzett műszaki kollektívának 
nagy részé van abban, hogy a borsodi szénmedencében sikerült áttérni a korszerűbb termelés-

re.  

4 700 900 tana szén  

Ezekről az eredményekről (számolt be az év utolsó napjaiban az Alberttelepen megtar-

tott egész napos tanácskozáson Monos János, a BSZ igazgatója. Egy-két tény, gondolat, adat 
az előadásból: az átszervezés során két és félezer embert csoportosítottak át más területre. 
Mindezt nagyobb zökkenő nélkül sikerült elérni. 1967-ben 4 700 000 tonna szenet termeltek a 

borsodi szénmedencében, s elérték az átlagos napi 80 vagonos termelést. Csupán a beruházá-
soknál 140 millió forintot sikerült megtakarítani. Az önköltséget tonnánként 8 forinttal csök-

kentették, s az árbevételt 4 forinttal növelték.  

Valóban, az 1967-es év a szénbányászat megújhodásának éve volt. S ez Borsodban rendkívül 
jól sikerült. Az üzemekben is mindenütt kedvező képét mutat az év végi számvetés. Bükkalján 
közel 80 forinttal csökkentették az önköltséget, ez abszolút pozitív eredmény. Tervtárón, a 
Dobson-féle önjáró biztosítóberendezéssel működő fronton megteremtették a korszerű nagy-

üzemi termelést; világrekordokat állítottak fel a csehszlovák gyártmányú maróhenger alkal-

mazásával. Ormoson 12 ezer tonnával teljesítették túl a tervet, a Központi Gépjavító Üzemben 

a tudományos módszerek bevezetése, a vezetés színvonalának növelése segítette elő, hogy 
ugyancsak országos rekordokat állítsanak fel a gépek, különösen a Dobson-berendezés javí-
tásával Ebben az üzemben már bevezették a rakodólapos szállítást s ez a szállítás korszerűsí-
tése terén igen figyelemre méltó kezdeményezés. A 64 késes marótárcsák helyett 15 késes, új 
konstrukciójú tárcsát szerkesztettek, amely már megkezdte működését. Ugyanakkor 130 felvo-

nót is gyártottak a Budapesti Hajtóműgyár részére.  

                                                 
3
 Észak-Magyarország, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)1968-01-03 / 1. szám 
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S megannyi termelési-gazdasági és műszaki siker fémjelzi az üzemek útját. Korszerű rezo-

náns-rostákat szerettek fel a Központi Szénosztályozó- műben. Modernizálták a több mint 13 

kilométer hosszú kötélpályát. Szuhavölgyén is élüzem szinten dolgoztak 1967-ben; jól alakul-

tak a legfontosabb gazdasági mutatók, december 31-ig 29 ezer tonna szénnel termettek többet.  

S mindez szorosan összefügg és összefonódik a jövővel, az 1968-as évvel. Mert ezek az ered-

mények alapozták meg az új év, új sikereit, az új gazdasági mechanizmus bevezetésének sike-

reit)  

Új gépek  

A jövő? Érdemes megnézni, mit terveznék, akarnak elérni 1968-ban a BSZ üzemeiben. 
Nagy és merész tervek, de reálisak, s bizonyára 1968 végén is ezt mondhatjuk majd: gazdag 
óesztendőt hagyott maga mögött Borsod szénbányászata.  

Berentén – már a napokban – megkezdi a termelést a Schwarcz–Wild-féle hidraulikus beren-

dezéssel működő, gépesített frontfejtés. Lyukóbányán rövidesen már 250 vagon szenet termel-

nek naponta. Szó van róla, hogy az angol Dobson-céggel kooperálva, Berentén gyártják a 
Dobson-berendezés egy részét, s itt szerelik össze a hatalmas gépi berendezést. A Szuhavölgyi 
Bányaüzem már januárban napi 270 vagon szenet termel. Januárban megkezdik a szén mosá-
sát a Központi Szénosztályozóműben, a Bányászati Kutatóintézettől vásárolt berendezéssel.  

S ha már a jelennél tartunk, érdemes pár mondattal bemutatni a jövőt is. Mert igenis, a hí-
resztelések ellenére, van jövője a hatalmas szénvagyonnal rendelkező borsodi szénbányáknak. 
A gépesítés nagy méreteket ölt. S ez a kor egyik alapvető követelménye. Lesznek olyan akna-

üzemek, amelyek már ez évben 250, majd 300 vagon szenet szállítanak a felszínre naponta. Ez 
már nagyüzemi termelésnek, korszerű bányászkodásnak nevezhető. S mindez lehetővé teszi 
majd, hogy szufficites

4
 legyen a termelés.  

A tervek szerint 1975-ig még 22 F–5-ös jövesztőgépet5
 helyeznek üzembe, s további 16 önjáró 

biztosítóberendezéssel működő frontot. Így, ezzel a beruházással 1980-ig biztosítva van a bor-

sodi szénbányák termelése. 1968-at írunk, s már 1980-at említjük. Ez is példázza: van jövője 
a szénnek, kell a jó kalóriájú, darabos borsodi szén, annak ellenére, hogy már az idén 1 millió 
gázpalack

6
 kerül a piacra, a vásárlók rendelkezésére.  

Meg lehet tehát határozni a szénbányászat helyzetét, jövőjét, s ez a lényeg. Ez bizalmat és 
biztonságérzetet ad a megye közel 30 ezer bányász dolgozójának.  

Készülnek a távlati tervek 

Sőt, a távlati tervek is készülnek. E szerint tovább halad a műszaki fejlesztés, minta-

nagyüzemi termelést alakítanak ki. Például a geológiai felmérések szerint körülbelül 60 évre 
van elegendő, kiaknázásra érdemes szén a megye északi területein. S erre a szénre szüksége 

van a népgazdaságnak.  

                                                 
4
 Nyereséges 

5
 Vágathajtógép 

6
 Propán-bután (PB) palackra gondolt az újságíró… 
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Korszerű, nagyüzemi termelés, automatizálás, komplexgépesítés, gazdaságos munka – ez jel-

lemezte az 1967-es évet a BSZ egész területén. S így lesz az idén is, fokozott méretekben. Hogy 
teljesen eltűnjön a csákány és a lapát a bánya mélyén.7  

E cél elérése nem lehetetlen, mert reális, pontos felmérések alapján küzd ezért a Borsodi 
Szénbányák egész kollektívája. S ilyen nagyszerű eredményekkel kezdeni az új évet, serkentő 
erőt ad és jó érzést kölcsönöz. A szénbányászatnak tehát nincs mit szégyenkeznie, sőt, mint azt 
Monos János igazgató mondotta: 1967-ben országos szinten is kiemelkedő, gazdag politikai 
és gazdasági programot valósítottunk meg üzemeinkben.  

Szegedi László‖8
 

 

„– TÁRSADALMI munkában 110 ezer órát dolgoztak tavaly a Borsodi Szénbányák 
KISZ-fiataljai. A bányák KISZ-alapszervezeteinek összesen háromezer tagja van, és ezek a 
fiatalok az idén még több társadalmi munkát vállalnak.‖9

 

 

„ Szénbányászat 

Volt – van – lesz 

Beszélgetés Monos Jánossal, a Borsodi Szénbányák igazgatójával 

Az utóbbi hónapokban időnként akadozott a lakosság szénellátása, a fogyasztóknak 
gyakran kellett várakozniuk a megfelelő mennyiségű és minőségű tüzelőre. Ismertek azok a 
tervek is, amelyek szerint iparunk a jövőben fokozatosan áttér a korszerűbb, gazdaságosabb 

energiahordozók felhasználására, így a szénbányászat lassan háttérbe szorul.  

Felkerestük Monos János elvtársat, a Borsodi Szénbányák igazgatóját, megkérdeztük, mi a 
jelenlegi nehézségek oka és mire számíthatunk e hátralevő téli hónapokban. Érdeklődtünk a 

szénbányászat távolabbi jövőjéről is.  

– Hogyan látja Monos elvtárs a szénellátás jelenlegi helyzetét?  

– A jelenlegi szén helyzettel kapcsolatban nyugodtan állíthatom, hogy a bányászok a 
lakosság igényeinek kielégítését az előzetes szerződésekkel lekötött szén mennyiségen felül 
biztosították. Csupán januárban 16 ezer tonnával termeltek többet. Az év első három hónap-

jában több mint 500 ezer tonna szenet adunk a belkereskedelemnek, összesen 1 millió 300 
ezer tonnát fogunk termelni. Ez azért érdekes, mert ennyit még nem termeltünk egy negyedév 
alatt. Hozzá kell tenni, hogy míg tavaly 25 aknából termeltünk,  

1968-ban már csak 20-ból, tehát az egy aknára jutó termelés mennyisége 800 tonna fölé 
emelkedett a tavalyi 650 tonna átlaggal szemben.  

– A belkereskedelem Igényeinek kielégítésére felkészültünk, bár sok volt a bizonytalan-

sági tényező. Több alkalommal lemondták a szén fogadását. De saját piackutató részlegünk 
                                                 
7
 Természetesen soha sem tűntek el, mert mindig voltak olyan kézi munkák, amelyekhez ezek elengedhetetlenül 

kellettek! 
8
 Észak-Magyarország, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)1968-01-06 / 4. szám 

9
 Észak-Magyarország, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)1968-01-21 / 17. szám 
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tájékozódása alapján felkészültünk a változó igények kielégítésére. Bányáinkban tömegterme-

lő fejtési munkahelyeket építettünk ki, gépesítéssel, nagy teljesítményű jövesztő- és rakodó 

berendezésekkel, önjáró biztosítószerkezetekkel készültünk fel. Hogy átmenetileg mégis nehé-
zségek mutatkoztak az önellátásban, az a belkereskedelem terítési politikájának következmé-
nye. De a hibát menet közben észrevették, és pótigényt jelentettek be.  

– Azt jelenti ez, hogy a belkereskedelem eredetileg a szükségesnél kevesebbet rendelt?  

– Pontosan. Ezen túlmenően pedig nem kalkuláltak hideg téllel. A korábbi enyhébb te-

lek indokolttá tették, hogy a TÜZÉP- telepek felhalmozódott szénkészleteit igyekeztek eladni. 

De szeretném hangsúlyozni, hogy a szénbányászat rugalmassága nem végtelen, és törekvé-
sünk a folyamatos termelés. Gondolom, a jelenlegi szénhelyzet oda vezet majd, hogy fogyasz-

tóink év közben is vásárolnak majd szenet.  

– Teljesíteni tudta-e a szénbányászat a belkereskedelem időkig bejelentett kívánságait, 
igényeit?  

– Januárban tízezer tonnával többet adtunk olyan fogyasztóknak, akik elfelejtették igé-
nyüket bejelenteni. Januárra a belkereskedelem pótigénye 5 ezer tonna, amit mi túl is teljesí-
tettünk.  

– Említette Monos elvtárs, hogy piackutatást is tartottak. A fogyasztók milyen körére 
terjedt ki ez a piackutatás? Csak állami megrendelőkre, vagy magánfogyasztókra is?  

– Elsősorban azokat kerestük meg, akik korábban is szerződéses viszonyban voltak ve-

lünk. Tudnunk kell, hogy a Borsodi Szénbányák látja el háztartási tüzelővel az ország lakos-

ságának mintegy 40 százalékát. Természetes tehát, hogy a lakosságot is megkerestük és a jö-
vőben is megkerestek, Bármennyire furcsa, vannak fehér foltok, ahol igényelnek szenet, de az 

nem jut el hozzájuk. Elsősorban a Nyírségre gondolok, de sajnos, a mi megyénkben is jelent-

kezik ilyesmi.  

– Mi ennek az oka?  

– A kereskedelmi hálózat, a TÜZÉP- telepek szegényessége. A piackutatás eredményei 
mutatják, hogy a lakosság és az ipar ugyanannyi szenet igényelt tőlünk 1968-ra, mint tavaly.  

– A szén termelői árának rendezése következtében – ami nem érintett bennünket kelle-

mesen – még nem tudjuk meghatározni, hogy a vevők milyen többletigényekkel jelentkeznek, 

de készülünk a kereslet kielégítésére a már említett mennyiségen felül is. Beszélnünk kell a 
minőségről is. Mechanikai berendezésekkel sikerült szeneink portartalmút a szabványosnál 
alacsonyabbra szorítani. Ez is a keresletnövelő tényezők közé tartozik.  

– Maga az árrendezés nagy gondot okoz a politikai, gazdasági és műszaki vezetésnek. 

Meg kellett találni a lehetőségét, hogy a legrövidebb időn belül tartósan gazdaságos 
bányászkodást tudjunk kialakítani.  

Ennek módja a műszaki fejlesztés, ezen belül elsősorban a további aknaüzemek koncentrálá-
sa; másodsorban a gépesítés, mely nemcsak embert kímél és takarít meg, hanem önköltséget 
is javít, a minőségi színvonal megtartása mellett. Az, hogy csökkenő irányba kell beállni, ha-

tározottan nehezíti a gazdaságos munkát.  
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Úgy döntöttünk, hogy 1968 végére 100 vagon fölé emeljük az egy aknára jutó termelést. Így 

lehetővé válik a nagyüzemek kialakítása, és sok improduktív tevékenységtől mentesülünk 
majd.  

– Tehát a szénbányászat mindent megtesz a nehézségek leküzdésére.  

– Természetesen. De olyan gondjaink is vannak, amelyeket nem tudunk saját hatáskö-
rünkben megoldani. Ilyen a szén ára. Illetékesek azonban már foglalkoznak vele. Gond a bá-
nyász-utánpótlás is. De hiszem, hogy az elmúlt évi leépítés normális hatása megváltozik majd, 
és a fiatalítási célkitűzéseink is megvalósíthatók. Természetesen a gépesítés is segít. Ez sem 
könnyű, vannak valutáris10

 problémáink, de ezek megoldhatók. Bízom benne, hogy a rövidített 
munkaidő szezonális bevezetése következtében, az ugyancsak szezonális munkarendben dol-

gozó termelőszövetkezetek is segíteni fogják a téli időszak munkaerő-ellátását.  

– Van-e remény rá, hogy a koncentráció és a műszaki fejlesztés révén a szénbányászat 
termelése előbb-utóbb rentábilissá válik?  

– Utaltam rá, hogy a legrövidebb időn belül el kívánjuk érni a gazdaságosságot. Úgy 

döntöttünk, hogy biztosítjuk a szezonalitásnak megfelelő termelést, a kormány által adott le-

hetőségekkel élve hat hónapon keresztül 5 napos, és hat hónapon keresztül 6 napos munka-

rendben dolgozunk. A rövidített munkaidő rendszeres alkalmazására már tapasztalataink 
vannak. Tavaly három hónapon keresztül kikísérleteztük a leghatékonyabb formát, melynek 
megvalósításával, körültekintő szervező, politikai felvilágosító munkával biztosítani tudtuk, 
hogy bányászaink 5 nap alatt megkeresték a korábbi 6 napos munkabérüket, és 13 nappal nőtt 
a pihenőidejük. Ennek hatása megmutatkozott biztonsági, baleseti helyzetünk javulásában, és 
növekvő teljesítmény mellett az önköltség is csökkent. Bányásztársaink jó hangulatban várták 
a szabad szombatokat, és a kétnapos pihenő után pihentebben álltak munkába.  

– Mikorra tűzik ki célul a rentabilitást?  

– 1970-ben a beruházások és a gépesítések jelenlegi üteme mellett el tudjuk érni a 
gazdaságosságot. Meg vagyok győződve arról – mivel a lehetőséget ismerjük –. hogy minden 

bányásztársam lelkesedéssel, hatékony munkával fog felsorakozni a cél eléréséért. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy a Borsodi Szénbányák területén végzett munka eredményességét pártbi-

zottságunk, kommunistáink, szakszervezeti bizottságunk, bányász fiataljaink nélkül nem lehe-

tett volna elérni. Elhatározásainkat dolgozóink megértették, elfogadták, és biztos vagyok ben-

ne, hogy az akarati és cselekvési egység 1968-ban is meglesz.  

– Hogyan befolyásolja a szénbányászat jövőjét az a terv, hogy üzemeink fokozatosan 

átallnak majd a korszerűbb energiahordozók, a kőolaj, a földgáz felhasználására?  

– Szénbányászat volt, szükséges ma is és a jövőben is szükséges lesz. Azt, hogy a struk-

túraváltozás hogyan fog érinteni bennünket középtávú és hosszú távú programjainkban, talán 
egy mondatban fogalmazhatnám meg: Versenytársai leszünk a többi energiahordozónak! Ez 
jó lesz a népgazdaságnak, jó lesz minden szenet igénylő üzemnek és háztartásnak – fejezte be 

tájékoztatóját Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója,  
                                                 
10

 Ekkor már, amint az előzőekből is kiderül, angol, német bányagépek is beszerzésre kerültek. Ezek megvásár-

lás és alkatrészellátása – akkori szóhasználattal – konvertibilis valutát igényelt, amit az ország pénzügyi vezetése 
igencsak szűkmarkúan osztogatott… Ezt nyugati üzletekkel, exporttal kellett megszereznie az országnak… 
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F.T.‖11
 

 

Sajószentpéter II. akna, majd a tanbánya végleges bezárása és a bányászati tevékeny-

ség itteni felszámolása után eredményes kísérlet a munkahelyek létesítésére és az épületek 
hasznosítására. 

 

„ Új üzem Sajószentpéteren  

Hírt adtunk róla, hogy az ELZET sátoraljaújhelyi fémlemezipari gyára telephelyet lé-
tesít Sajószentpéteren az egykori tanbánya épületeiben. Az új üzemrész már meg is kezdte a 
termelést. Egyelőre nyolcvan munkást tudnak foglalkoztatni. Az új üzem dolgozói előzőleg a 
sátoraljaújhelyi csiszolóműhelyben ismerkedtek meg a szakma fogásaival. Jelenleg is sok Sa-

jószentpéter környéki volt bányász tanul a sátoraljaújhelyi öntödében és más üzemrészekben. 

Még az idén jelentősen fejlesztik Sajószentpéter új üzemét.‖12
 

 

Az új gazdasági mechanizmus, új lehetőségeket is adott. Különféle kooperációs kap-

csolatok létesültek ezekben az években, amik eredményesek lettek. 

 

„ Az új mechanizmus szellemében  

Közös vállalat a szénbányák ellátására  

Megyénk két nagy szénbánya vállalata, a Borsodi, valamint az Ózdvidéki Szénbányák 
az ország több hasonló vállalatával, a többi között a Dorogi. a Nógrádi, az Oroszlányi Szén-

bányákkal együttesen Bányászati Ellátó és Szolgáltató Kft elnevezéssel közös vállalat alapítá-
sát határozták A budapesti székhellyel működő közös vállalat feladata a szénbányák ellátása 
az általuk meghatározott, a termelésükhöz szükséges belföldi és import műszaki anyagokkal, 
gépekkel, alkatrészekkel Az új mechanizmus szellemében létrehozott közös vállalat piackutató 
információs szolgálatot is ellát, más felhasználók részére pedig szolgáltatói tevékenységet 
folytat.‖13

 

 

Egyre kevesebb a hír a megmaradt Sajószentpéter III. aknáról. Most már csak a Bükkaljai 
Bányaüzem Berente és Tervtáró aknái szerepelnek gyakrabban a hírekben. 

 

„ Gyorsabb a szállítás  

A Borsodi Szénbányák üzemeiben, az utóbbi években nagymérvű mechanizációs fo-

lyamat kezdődött, Gépesítették több munkahelyen a jövesztést, a rakodást és a szállítást. Kü-
lönösen a Bükkaljai Bányaüzemben értek el kimagasló eredményeket A Tervtáró frontfejtésén 
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 Észak-Magyarország, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)1968-01-28 / 23. szám 
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 Észak-Magyarország, 1968. február (24. évfolyam, 26-50. szám)1968-02-24 / 46. szám 
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 Észak-Magyarország, 1968. február (24. évfolyam, 26-50. szám)1968-02-02 / 27. szám 
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meghonosították az angol–magyar kooperációban készült Dobson típusú hidraulikus önjáró 
biztosító kereteket valamint a KWB–2-es marófejes jövesztőgépet. Ezzel egyidőben 1967. jú-
nius 26-tól automatizálták a frontfejtés szállítószalagjait. Az automatizáció bevált: gyorsabb, 
biztonságosabb, gazdaságosabb lett a szállítás. A gazdaságosság mértékét jól illusztrálja, 
hogy naponta 17 dolgozót helyettesítenek a szállítási automaták.  

A Borsodi Szénbányák vezetői elhatározták, hogy továbbfejlesztik a földalatti szállítás auto-

matizálását. Egy szállító- (gumi) szalag automatizálása 75 ezer forintba kerül. A befektetett 
költségek azonban gyorsan megtérülnek…‖14

  

 

„ Berentei kísérletek  

A Bükkaljai Bányaüzemhez tartozó Berente-tárón jó; minőségű szenet fejtenek. Azon-

ban a szén termelése hagyományos módszerekkel eddig csak magas munkahelyi költségekkel 
valósulhatott meg. A rentábilis termelés követelménye sarkallta a bányaüzem vezetőit, hogy 
gazdaságosabbá tegyék a termelést.  

A legcélravezetőbbnek a műszaki fejlesztés látszott, amelynek eredményei a Tervtárón, a gé-
pesített frontfejtésen megmutatkoztak. A két üzemrész geológiai feltételei azonban nem azono-

sak. Berente-tárón 1968. január 10-én Schwarcz – Wild típusú önjáró biztositól keretek beépí-
tésével és KSW–33 marógéppel megkezdték a kísérleteket. Az eddigi üzemelés során bebizo-

nyosodott, hogy a KSW–33-as marógép gyenge a széntelep jövesztéséhez és minden más elő-
nye ellenére, február 19-én leszerelték. A széntelep gépi jövesztésére vonatkozó kísérletek 

azonban nem maradtak abba, március 11-én egy KWB–2-es, nagyobb motorteljesítményű 
jövesztőgépet helyeztek üzembe. Ezen túlmenően a Borsodi j Szénbányák szovjet gyártmányú, 
nagy teljesítményű marógép beszerzését is tervezi.  

Ha a kísérletek beválnak, csaknem 70 forinttal sikerül az önköltséget csökkenteni.‖15
 

 

„ A jó munka jutalma  

Csaknem 42 millió forint nyereségrészesedést osztanak szét március 30-án megyénk 

szénbányáiban. Ebből az összegből 32 millió 878 ezer forintot a Borsodi Szénbányák, 9 milli-
ót pedig az Ózdvidéki Szénbányák dolgozói kapnak.  

A Borsodi Szénbányák 19,5, az Ózdvidéki Szénbányák pedig 14 napi keresetnek megfelelő 

nyereségrészesedést fizet az elmúlt év jó munkája után.  

A BSZ üzemei közül a Miskolci Bányaüzem 6 millió 104 ezer, az ormosi 5 millió 592 ezer, a 
bükkaljai 4 millió 804 ezer, a szuhavölgyi pedig 4 millió 744 ezer forintot oszthat szét dolgo-

zói között. Ózd vidékén a királdiak és a farkaslyukiak kapják a legnagyobb összeget: 16 napi 

keresetüknek megfelelő bért.‖16
 

 

                                                 
14

 Észak-Magyarország, 1968. március (24. évfolyam, 51-77. szám)1968-03-12 / 60. szám  
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 Észak-Magyarország, 1968. március (24. évfolyam, 51-77. szám)1968-03-15 / 63. szám 
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„ Április 1-től szeptember 30-ig minden szombat szabadnap lesz a Borsodi Szénbá-
nyáknál 

 Április 1-től új, úgynevezett szezonális munkarend lép életbe a Borsodi Szénbányák 
Vállalatnál. Szezonális, hiszen csak hat hónapig, szeptember 30-ig marad érvényben, de lé-
nyegében kihat az egész évre. A jelzett időszakban a vállalat csaknem 18 500 dolgozójának 5 
napra, 40 órára csökken heti munkaideje. Így összesen 26 szombat lesz szabadnap. Az első és 
a negyedik negyedévben azonban megmarad a 48 órás munkahét  

– Miért éppen ezt a formáját választották a munkaidő rövidítésének? – kérdeztük meg 
Fűzi Tibort, a munkaügyi osztály vezetőjét.  

– A fogyasztók szénigényének változásából indultunk ki. Ismeretes, hogy a téli, a hide-

gebb időszakban több tüzelőanyagra, illetve energiára van szükség. Kézenfekvő tehát, hogy a 
munkaidő csökkentésénél ehhez alkalmazkodunk. Az okok között mindjárt a második helyen 
kell megemlítenem, hogy körülbelül tízezer bányászunk tavasztól őszig valamilyen formában, 
a mezőgazdaságban is dolgozik. A szabad szombatok jó alkalmat biztosítanak erre. De nem 
elhanyagolható az a szempont sem, hogy így, ebben az időszakban valamelyest tehermentesít-
jük a szállító vállalatokat, elsősorban a MÁV-ot, melynek következtében többel dolgozhatnak 
a mezőgazdaság, illetve az építőipar részére.  

– A munkaidő rövidítése nem vonja-e maga után a termelés, illetve a dolgozók kerese-

tének csökkenését?  

– Ez nem következhet be. Alapelvünk az, hogy sem a napi termelés, sem pedig a dolgo-

zók keresete ne legyen kisebb, mint a 48 órás munkahét esetében. Ezt mutatják az elmúlt év-

ben végzett ilyen irányú kísérleteink is. 1967 harmadik negyedévében például a fizikai állo-

mányú dolgozóink munkaideje heti negyven óra volt. Ennek ellenére a napi termelés, a telje-

sítmény emelkedett, s a tervezettnél magasabb volt az átlagkereset is. A kísérleti időszakban 
nem drágult meg a szén termelése, 1966 harmadik negyedévéhez képest lényegesen csökkent 
azonban a balesetek, s az igazolatlan műszakmulasztások száma is.  

– Milyen feltételek szükségesek hozzá, hogy a rövidített munkaidő következtében ne 
szenvedjen kárt sem a fogyasztói igények kielégítése, sem a vállalat, sem pedig a bányász?  

– Vállalatunk önerőből teremti meg ezeket a feltételeket. Az elmúlt évi tapasztalatok 
alapján felkészülési tervet dolgoztunk ki a párt-, illetve a szakszervezeti szervekkel együtt. 
Ebben különféle műszaki és munkaszervezési feladatok megvalósítása szerepel. Az intézkedé-
sek egy része például arra irányul, hogy nagymértékben csökkentsük, a munkahelyi veszteség-

időket. Ehhez javítani kell az anyagellátást, megfelelő géptartalékokat, alkatrész-tartalékokat 
kell képeznünk. A veszteségidő csökkentését szolgálja az is, hogy a tervszerű, megelőző kar-

bantartási munkákra szombati napokon kerül sor, a TMK-sok
17

 pedig hétfőn kapják meg sza-

badnapjukat.  

– Tapasztalataik szerint hogyan fogadják a dolgozók a szezonális munkarendet, az öt-

napos munkahetet?  
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 TMK tervszerű megelőző karbantartás. 
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– Most, az előkészítés szakaszában minden alkalmat megragadunk, hogy szót váltsunk 
a munkásokkal az áttérésről, az ezzel kapcsolatos feladatokról. Elmondhatom, hogy a dolgo-

zók egyetértenek az ötnapos munkahétre való áttéréssel. Az elmúlt évi kísérleti időszak tapasz-

talatai is azt mutatják, hogy ennek révén megnő a dolgozók munkakedve javul a munkamorál. 
Sokan tesznek észrevételeket a munka javítására, javaslatokat a munkaidő jobb kihasználásá-
ra. A rövidített munkahét kedvező hatása abban is megmutatkozik, hogy maguk a dolgozók, a 
szocialista brigádok tárnak fel számos termelési tartalékot. Arra van tehát szükség, hogy a 

vezetők és a dolgozók együttes erőfeszítéseket tegyenek, közös feladatuknak tartsák a rövidí-
tett munkahét sikerének biztosítását. De ezen túl vannak tőlünk, a vállalattól függetlenül ható 
tényezők is, amelyek erősen befolyásolják munkánk eredményességét. Mi például csak úgy 
tudjuk zavartalanul teljesíteni feladatainkat heti hat nap helyett öt napon, ha a vasút megfele-

lő számú üres vagont biztosít számunkra, vagy ha az autóközlekedés pontos időben szállítja 
munkakezdéshez dolgozóinkat,  

Oravec János‖18
 

 

„1 millió 366 ezer tonna szén  

Rekord a borsodi szénmedencében 

Bár még nincsenek végleges adatok, de az összesítésekből kiderül, hogy a borsodi 
szénmedencében soha nem termeltek annyit egy negyedév alatt, mint az idei év első három 
hónapjában. A Borsodi Szénbányák 1965. negyedik negyedévében produkálta eddigi legna-

gyobb termelési eredményét: egymillió 284 ezer tonna szenet termelt. Az idén az első negye-

dévben 1 millió 366 ezer tonna szenet hoztak napvilágra. Érdemes megemlíteni, hogy míg 
1965. negyedik negyedévében 28 akna 19 189 fizikai állományú dolgozója, termelte meg a 
már említett szénmennyiséget, most 20 aknából 16 000 bányász valósította meg ezt a rekor-

dot.  

A kiváló eredmény elérését több tényező segítette. Első helyen kell említeni a nagyarányú mű-
szaki fejlesztést. Ma már a lyukói, az alberttelepi, és a tervtárói aknában az önjárós biztosí-
tást alkalmazzák gépi jövesztéssel. Tízre nőtt a maróhengeres jövesztőgépek száma. De egy-

harmadában a nehéz fizikai munkát igénylő rakodás is gépekkel történik. Míg 1967. első ne-

gyedévében a gépi jövesztés aránya a széntermelésben csak 14 százalék volt, most ez 24 szá-
zalékra emelkedett. Növekedett a medencén belüli és a bányákon belüli koncentráció is. Az 
össztermelés 80 százaléka például frontfejtésekből származik. A műszaki fejlesztésen kívül 
nagy szerepe van az említett eredmény elérésében a szocialista brigádmozgalomnak, a mun-

kaidő jobb kihasználásának.  

De nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is nagyobb figyelmet fordítanak az idén. Az 
év első két hónapjában termelt szén fűtőértéke a tervezettnél 20 kalóriával volt jobb, ugya-

nakkor az elsősorban a háztartások számára termelt darabos szén aránya is magasabb volt. 
Ez nagyban növeli a vállalat nyereségét.  
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Figyelmet érdemel, hogy a termelés a piac igényeinek megfelelően történt és történik: az első 
negyedévben termelt nagy mennyiségű szenet maradéktalanul értékesítették.‖19

 

 

„ A Borsodi Szénbányák beruházásainak fő célja: a gépesítés {okozása  

Beszélgetés Magyari Nándorral, a BSZ beruházási osztályának helyettes vezetőjével 

A szénnek a korszerű energiahordozókkal kialakult versenye és az új gazdasági mec-

hanizmus szelleme árra készteti a termelő vállalatokat, hogy javítsák munkájuk gazdaságos-

ságát. Az aknák koncentrációja, a gépesítés fokozása, az automatizálás előkészítése – mint 

eszköz – ezt a célt szolgálja. Ismeretes, hogy az új gazdaságirányítási rendszer életbelépésével 
változások történtek a beruházások forrásait illetően. Magyari Nándort, a Borsodi Szénbá-
nyák Vállalat beruházási osztályának helyettes vezetőjét kérdeztük meg:  

– Milyen lényeges változások vannak az idén a vállalat beruházásaiban?  

– Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy mindenféle ellenkező híreszteléssel szemben 
beruházási keretünk az idén nem lényegesen kevesebb, mint a megelőző években volt: Csak-

nem 170 millió forint áll rendelkezésünkre 1968-ban korszerűsítésre, új aknák kiképzésére, 
műszaki fejlesztésre, gépekre, berendezésekre és szociális létesítményekre. Változás van vi-

szont a beruházások forrásait, illetve felhasználásukat illetően. Az állam az idén 93 millió 
forinttal járni hozzá beruházásaink kivitelezéséhez, a többi 77 millió vállalatunk saját alapjá-
ból kerül ki. Fontosabbnak tartom azt a változást, ami a rendelkezésünkre álló beruházási 
keret felhasználását illeti. Az idén a beruházási összeg lényegesen nagyobb részét fordítjuk 
gépek vásárlására, üzembe állítására, mint a megelőző években.  

– Melyek jelenleg azok a nagyobb munkák, amelyeket az állam finanszíroz?  

– Egyik legnagyobb munkánk jelenleg a feketevölgyi új akna kiképzése, amely 1970-re 

fejeződik be. Itt az idén 48 millió forintot fordítunk a munkákra. A külszínen még ez évben 
befejeződik az 1800 személyes korszerű fürdő, illetve irodaház megépítése, megkezdik a nor-

málnyomtávú pályaudvar és egy 60 vagonos széntároló építését. A földalatti munkákra és 
gépekre a fenti összegből 22 millió forint áll rendelkezésünkre. Szintén új akna épül Edelény-

ben. Itt a munka utolsó fázisánál tartunk, mivel a beruházás kivitelezését az idén szeretnénk 
befejezni; A külszíni és a földalatti munkákra 30 millió forintot fordítunk. Itt 1500 személyes, 
korszerű fürdő, illetve iroda készül majd el, befejeződik az üzem közművesítése, a földalatti 
munkák közül pedig a mozdonyszállító fővágat, a légvágat, a szivattyú- és a trafókamra. A 
rudolftelepí IV. akna rekonstrukciójának földalatti része már elkészült Hátra van még a 760 
tagú korszerű fürdő befejezése és a bányabeli munkák gépesítésé, melyre mintegy 10 millió 
forintot szánunk. Az új aknákat korszerű biztosítóberendezésekkel. jövesztőgépekkel és szállí-
tóberendezésekkel kell felszerelni. Az idén – hogy csak a legfontosabbakat említsem – két 
Dobson-rendszerű önjáró biztosítóberendezést illetve jövesztőgépet szerzünk be, illetve állí-
tunk üzembe.  

– Melyek jelenleg azok a legfontosabb munkák, amelyeket a vállalat saját beruházási 
alapjából fedez?  
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– Az előbbihez hasonlóan s saját alapból történő beruházás döntő többsége a műszaki 
fejlesztést, a gépesítés fokozását célozza. Saját alapból az idén 55 millió forintot fordítunk 
biztosító- és szállítóberendezésekre, a bányászattal összefüggő gépekre, villanymotorokra, 

illetve ezek üzembe állítására. De jelentős összeg áll rendelkezésünkre külszíni objektumok 
megépítésére is. A tervek szerint Erenyőben még az idén megkezdik a normál nyomtávú teher-

pályaudvar építését, és a korszerű szénfeladást szolgáló objektumok kivitelezését Az előkészí-
tés folyamatban van, előreláthatólag az év második felében itt is megkezdődnek a munkák. 
Miskolcon folytatódik a vállalat székhazának építése, amelyet 1969. május 1-re fejeznek be. 

Szintén saját alapból fedezzük az ormosbányai VII. akna kiképzését: gumiszalaggal felszerelt 

lejtős aknát, meddős lejtős aknát és szénfeladó berendezést építünk. Ez az aknák koncentráci-

óját szolgálja, mivel elkészülte után itt két akna megszüntethető, ami pedig igen fontos a mun-

ka gazdaságossága szempontjából  

– Úgy hallottak, nem egészen zavartalan a program megvalósítása. Milyen problémák 
nehezítik munkájukat?  

– Az építőkkel, az építőipari vállalatokkal sehol sincs bajunk. A terveknek megfelelően 
dolgoznak, betartják a határidőket. Nehézkes viszont a különféle gépi berendezések beszerzé-
se, mivel a gyártó vállalat nem tud maradéktalanul eleget tenni megrendeléseinknek, nem 
vállalja a gépek legyártását és szállítását a kívánt határidőre. Különösen nehézkes a láncpá-
lyák, vágányzárak, szalaghidak, surrantók és adagolóberendezések beszerzése. Reméljük, 
hogy az új gazdasági mechanizmus nyújtotta lehetőségek segítségünkre sietnek, és esetleg más 
gyártó vállalatok is vállalkoznak az igényeinknek megfelelő gépek készítésére. Ez annál fonto-

sabb lenne, mivel fő célunkat, a munka gazdaságosabbá tételét csak a műszaki fejlesztéssel, a 
gépesítés fokozásával tudjuk elérni, biztosítani.‖20

 

 

„ Újítási ankét a Borsodi Szénbányáknál 

A Borsodi Szénbányák újítómozgalmának csaknem száz aktivistája gyűlt össze a na-

pokban, hogy megismerkedjék a vállalat újítási munkájának múlt évi eredményeivel, az Aktás-

sal kapcsolatos új rendeltekkel, szabályokkal, valamint az idei feladatokkal. Mindezekről La-

torcai János főosztályvezető számolt be a tanácskozáson megjelenteknek. A vállalati újító-
mozgalom az elmúlt évben kiváló eredményeket produkált, annak ellenére, hogy csökkent a 
vállalat dolgozóinak száma. 1966-ban 1862 javaslatot nyújtottak be. 1967-ben viszont 2075 

volt a begyújtott javaslatok száma, 1387-et fogadtak el. Jól alakult a bevezetett, megvalósított 
újítási javaslatok száma is, mivel év végéig majdnem minden elfogadott javaslatot igyekeztek 

hasznosítani. Az újításokból származó népgazdasági haszon az 1966. évi 8 millió 590 ezer 
forinttal szemben 1967-ben 16 millió 60 ezer forintra nőtt. Hasonlóan duplára emelkedett a 
kifizetett újítói díjak összege is. Mindezek alapján a bányák közötti országos újítási verseny-

ben a Borsodi Szénbányák a második helyet vívta ki magának Tatabánya mögött. A legjobb 

újítók, az aknák, az üzemek legjobb újítási előadói, valamint, a legjobb elbírálók között 13 

000 forint jutalmat fizettek ki.  
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Az elmúlt évi újítási munka értékelése után az előadó ismertette az újítási feladattervek meg-

valósításával kapcsolatos problémákat, az új rendeleteket, szabályokat. Hangsúlyozta, hogy 
mindezek alapján az idén már nem általában a népgazdasági eredmény alapján kell elbírálni 
az újítási javaslatokat, hanem azt kell megvizsgálni, hogy a javaslatok mennyiben járulnak 

hozzá a vállalati nyeréség növeléséhez, milyen hasznot hoznak a vállalatnak. Felhívta a fi-

gyelmet rá, hogy a vállalat újítási mozgalmának a: új gazdasági mechanizmus szellemében 
elsősorban arra kell irányulnia, hogy a szén termelésének, szállításának minden mozzanata, 

folyamata, minél gazdaságosabb legyen.  

A beszámolót vita követte, amelyben felszólalt Monos János, a vállalat igazgatója is.‖21
 

 

„ Ötödször nyerte el a vörös vándorzászlót a Borsodi Szénbányák Vállalat 

A Borsodi Szénbányák Vállalat mintegy 20 ezer dolgozójának legjobbjai voltak hivata-

losak a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlajának elnyerése alkalmából rendezett 
központi ünnepségre Miskolcon, a Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának székhazában. 
A megjelenteket, a vendégeket, a megyei, városi pártbizottságok, tanácsok vezetőit, a különfé-
le társadalmi szervek, a társvállalatok, a miskolci gyárak, intézmények, a Nehézipari Műszáki 
Egyetem képviselőit Rostás Dezső, a vállalat szakszervezeti bizottságának titkára köszöntötte. 
Ezt követően Monos János, a vállalat igazgatója ismertette elmúlt évi kiváló eredményeik fo-

násait Döntő tényezőként említette a jubileumi munkaversenyt, a szocialista brigádmozgalmat 
a műszaki fejlesztést, a gépesítést, a vezetők és a dolgozók jó együttműködését. Beszámolt ar-

ról is. hogy 1968 első negyedéve is újabb munkasikereket hozott Hangsúlyozta, hogy ez idén 
különösen a gazdaságosság javítására fordítanak figyelmet, így kívánják erősíteni elmúlt évi 
kiváló eredményeiket.  

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a magyar forradalmi munkás-paraszt 

kormány nevében Veres József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, munkaügyi minisz-

ter köszöntötte a vállalat dolgozóit. Ünnepi beszédében rámutatott, hogy ezekben a napokban 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére indított jubileumi 
munkaversenyben legjobb eredményt elért kollektívákat ünnepeljük. A Borsodi Szénbányák 
dolgozói – mondotta – méltán lehetnek büszkék a Minisztertanács és a SZOT elnökségének 
vörös vándor- zászlajára. 1967-ben mennyiségileg és minőségileg – az igényekkel összhang-

ban –, méghozzá csökkentett munkaidőben teljesítették az előirányzatot. örvendetes, hogy a 
jobb minőségű szén növelte a vállalat árbevételét. A vállalat sikereket ért el a műszaki fejlesz-

tésben, a gépesítésben is, s ennek köszönhető a termelékenység emelése, a gazdaságosság 
javítása. A kiváló eredményekhez nagyban hozzájárult a szocialista munkaverseny. De ezen 
túl a 422 bányászkollektíva nemcsak a munkában, hanem a szocialista embertípus kialakítá-
sában is jelentős eredményeket ért el. Ünnepi beszédének második részében a munkaügyi mi-

niszter a magyar szénbányászat, a borsodi szénbányászat jövőjével foglalkozott. Hangsúlyoz-

ta, hogy az energiahordozók szerkezetében történő korszerűsítésen kívül sem mondhatunk le 
évtizedekig a szénről. Befejezésül a miniszter az MSZMP Központi Bizottsága, a magyar for-
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radalmi munkás-paraszt kormány nevében további sikereket kívánt a kitüntetett vállalat dol-

gozóinak.  

Ezután nagy taps kíséretében átadta Monos János igazgatónak az MT–SZOT vörös vándor-

zászló elnyeréséről szóló oklevelet.  

A kitüntetés alkalmából dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me-

gyei pártbizottság első titkára üdvözölte a vállalat dolgozóit, megköszönte elmúlt évi kiváló 
munkájukat. Arra kérte a bányászokat, hogy az idén is a magas kitüntetéshez méltóan dolgoz-

zanak és újabb sikereket érjenek el. A SZOT elnöksége, valamint a Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezete nevében Simon Antal, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára kö-
szöntötte a vállalat dolgozóit. A nehézipari miniszter üdvözletét Havrán István, az Országos 
Bányaműszaki Felügyelőség elnöke tolmácsolta, majd átadta a vállalat vezetőinek a kiváló 
dolgozó jelvényt.  

Ezt követően Monos János, a vállalat igazgatója a nehézipari miniszter nevében a vállalat 

három dolgozójának átadta a kiváló bányász miniszteri kitüntetést, a Bükkaljai, a 

Szuhavölgyi, az Ormosi és a Mákvölgyi Bányaüzemek vezetőinek az élüzem címről szóló okle-

velet, valamint a kiváló dolgozó jelvényt.  

Kedves eseménye volt az ünnepségnek, amikor a Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki 
karának hallgatói köszöntötték a kiváló vállalat dolgozóit.  

Az ünnepség Restás Dezsőnek, a vállalat szakszervezeti bizottsága titkárának zárszavával ért 
véget. Ezt követően a központi ünnepség résztvevői, a meghívottak közös ebéden vettek részt.  

\* 

A központi ünnepségen kívül a vállalat üzemeinél is ünnepséget rendeznek, amelyeken össze-

sen több mint ezer bányamunkás kapja meg a kiváló dolgozó oklevelet illetve jelvényt és az 
ezzel járó pénzjutalmat.‖22

 

 

Aztán hír Sajószentpéter III. aknával kapcsolatosan. Ezek már az „üzemkoncentrációk‖ évei. 

 

„ Létszámfelülvizsgálat Bükkalján 

A Bükkaljai Bányaüzemben a közelmúlttan megkezdték a külszíni létszám aknánként 
felülvizsgálatát. Ezt a fontos feladatot a III-as aknán [Sajószentpéter III. akna] már mintegy 
90 százalékban sikeresen megvalósították, s most a külüzemen és a berentei aknán van a sor.  

A gépesítés, az automatizálás, s a fejlődő technika parancsolóan előírja a munkáslétszám 
csökkentését, illetve az erők átcsoportosítását. Ezt a feladatot ügyes műszaki elképzelésekkel, 
például láncpályák beépítésével oldják meg. Természetesen a felszabaduló munkaerőt nem 
bocsátják el az üzemtől, hanem továbbra is gondoskodnak foglalkoztatásukról. A legtöbb dol-

gozót a központi szénosztályozón, illetve a bányagépjavító üzemben helyezik el.  
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A III-as akna átszervezésének egyik jelentős mozzanata a szállítás módosítása. A tervek sze-

rint fel kívánják számolni az iparvágányt, s áttérnek a dömperrel történő szénszállításra. Ez 
az elképzelés ésszerű és gazdaságos. A III-as akna és Berente között történő szénszállítás ter-

vei már; készen állnak, s valószínű, hogy a gyakorlati kivitelezés sem várat már sokáig magá-
ra.  

Az átszervezés tehát nemcsak technikai tennivalókra, korlátozódik, hanem megmozgatja a 

feleslegessé vált munkaerőket is. Ennek a mozgásnak azonban nyilvánvaló a célja: a munka 

további tökéletesítése és ésszerű megszervezése.‖23
 

 

„ Bányászüdülő épül Jósvafőn  

Négy észak-magyarországi szénbányászati vállalat – a Borsodi Szénbányák, az Ózd- 

vidéki Szénbányák, a Nógrádi Szénbányák, a Mátraaljai Szénbányák –, valamint a Bányaipari 
Dolgozók Szakszervezetének összefogása eredményeként: új bányászüdülő épül Jósvafőn. Az 
alpesi faházakhoz hasonló épületek elemeit a Mátraaljai Szénbányák Vállalat Petőfibányáján 
gyártják. De szinte házilag oldották meg az alapozás és a tereprendezés munkálatait is, hiszen 
ezt a Borsodi Szénbányák Vállalat dolgozói csinálják. Az új bányászüdülő két pavilonból, és 
társalgóból áll majd, s egyszerre – a kétszemélyes szobákban – 30 beutalt töltheti itt a sza-

badságát. Az új bányászüdülőbe azok nyerhetnek beutalást, akik asztmájuk miatt gyógykeze-

lésre szorulnak a Béke-barlangban. Ezért az új üdülőben orvosi rendelő és állandó orvosi 
felügyelet is lesz. A festői, egészséges környezetben épülő bányászüdülő munkálatait június 
végére fejezik be. Ekkorra várják az első beutaltakat is.

24
 

 

„ Csaknem 130 vájártanuló készül a szakmunkásvizsgákra a 104. sz. Szakmunkáskép-

ző Intézetben. Néhány kivételtől eltekintve, valamennyien bányászok akarnak lenni. Munka-

kedvük jó, hangulatuk bizakodó. A Borsodi Szénbányák Vállalatnál mindenki megtalálhatja 
helyét, mindegyikük számára biztosítanak munkát. 

 Oravec János‖25
 

 

„ Új üzemek a felesleges épületekben 

Hazánk energiamérlegében az utóbbi években történő változások a gazdaságosabb, 
kulturáltabb energiahordozók, a szénhidrogének javára, valamint ezzel párhuzamosan a 
szénbányászatban megindult koncentrációs folyamat következtében a borsodi szénmedencé-
ben is több aknát bezártak, és számos épület, berendezés feleslegessé vált. Míg 1961-ben egy 

aknából naponta 37, jelenleg pedig 80 vagon szenet, addig öt éven belül 150 vagon szenet 
nyerünk a Borsodi Szénbányák Vállalatnál. A koncentráció következtében feleslegessé vált 
épületek, gépek, berendezések sorsáról dr. Pál László, a Borsodi Szénbányák Vállalat igazga-

tóhelyettese tájékoztatta lapunk munkatársát.  
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– Az elmúlt, csaknem 10 esztendőben, évi átlagban mintegy 280 millió forintot fordí-
tottunk az aknák koncentrációjára, Illetve gépesítésére. Az első hét esztendőben, évi átlagban 
az állóeszköz-csökkenés 120 millió forint körül mozgott, 1966-ban 214 millió forintra nőtt. 
1967-ben pedig elértük a 310 millió forintot. Azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyozni, 
hogy a feleslegessé vált épületek, gépek, berendezések átadása más vállalatoknak, intézmé-
nyeknek, illetve a gépek, berendezések egy részének a selejtezése milyen fontos tényező válla-

latunk költséggazdálkodása szempontjából. Ez manapság divatos téma. és a sajtó gyakran 
foglalkozik azzal, hogy a korábban a bányászatban használatos épületekben milyen új üzeme-

ket telepítenek. Ez a munka lényegében két esztendeje indult meg. A jelentősebbek közül ki kell 

emelni a diósgyőri Mártabánya külszíni objektumait, ahol ma már a miskolci Vas- és Fémipa-

ri Ktsz dolgozik, a nagybarcai szénosztályozót és fatelepet, ahol a termelőszövetkezet rende-

zett be raktárt, valamint az irodahelyiségeket, amelyeket a miskolci központi kórház használ. 
A Szelesakna épületeiben a miskolci Fűszer- és Édesség Nagykereskedelmi Vállalat raktára 
működik, az edelényi munkásszállóban a Debreceni Ruhagyár létesített részleget, a 
sajószentpéteri II. akna üzemi épületei az Elzett kezébe kerültek, a községben levő ruharaktá-
runkat pedig a tanácsnak adtuk út. Herbolyán a Borsod megyei Kézműipari Vállalat kapta 
meg az üzemépületeket, a kazincbarcikai fatelepet pedig a Keletbükki Erdőgazdaság használ-

ja.  

– Az idén is több épületet adunk át más vállalatnak, illetve intézménynek. A perecesi 

robbanóanyag-raktárt a VILLÉRT-nek ajánlottuk fel, a TMK-műhelyben pedig a miskolci 
műanyagfeldolgozó tanácsi vállalat kíván, főleg nőket foglalkoztató üzemet létesíteni. Az 

alberttelepi régi munkásszállóban a Miskolci Pamutfonó telepít cérnázó üzemet. Vállalatunk 
beruházási osztályának miskolci épülete iránt az Erdészeti Felügyelőség érdeklődik, míg vál-

lalatunk központjának Szemere utcai épületét a városi tanács kívánja átvenni. Szeles utcai 
gépkocsijavító telepünk nagy részét is visszaadjuk eredeti tulajdonosának.  

– Ezt az akciót a jövőben is folytatjuk, de ez függvénye mindenkor az aknakoncentrá-
ció előrehaladásának, illetve a szénnel szemben támasztott piaci igényeknek. A feleslegessé 
vált épületek átadása hasznos egész népgazdaságunk számára; jó a helybelieknek, mivel sok 

új munkaalkalmat teremt, és kedvezően befo-

lyásolja vállalatunk költséggazdálkodását is 
– mondotta befejezésül az igazgatóhelyettes.  

O. J.‖26
 

 

A Ságvári „bányász” szakközepes  
osztályának 3. évi nyári gyakorlata27

 

 

 „ Napirenden az automatizálás  

Látogatás a Borsodi Szénbányák tervezőinél  
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 A kép a Kötélpálya Üzemegységnél készült, Berentén. Ez nagyjából az osztály fele, a többiek ekkor a Szén-

osztályozónál gyakorlatoztak. Foto: Laczó József 



Sajószentpéter szénbányászata 38. Sajószentpéter bányái 1968-1969 

 

19 

Az elmúlt esztendőben a beruházási osztály, de az idén már nagyrészt a munka- és 
üzemgazdasági osztály látja el munkával a Borsodi Szénbányák Tervezőirodáját. Ez nem for-

mális változás, hanem annak a tükröződése, hogy a gazdaságosságra való törekvés a szén- 

bányászatban kényszerítő erővel tűzte napirendre az aknák, koncentrációját, korszerűsítését, 
a gépesítés fokozását. Nincs messze az az idő, amikor a fizikai munka, gépi munkával való 
felváltása befejeződik. A Borsodi Szénbányák tervezői már egy lépéssel előbb járnak: hozzá-
kezdtek az automatizálás előkészítéséhez.  

– A termelés automatizálását a munka gépesítésének legmagasabb fokaként kezeljük – 

mondotta ezzel kapcsolatban Szakos Péter, a tervezőiroda vezetője. – Az első lépéseket tesz-

szük meg azon az úton, ahol nemcsak a nehéz fizikai munka, hanem minden fizikai munka is 
feleslegessé válik és megmarad az automatika ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos 
szellemi munka, mint termelőmunka. Első kísérleteinket, próbálkozásainkat a széntermelés 
igen fontos területén, a szállításnál tesszük meg. Tervező munkánk eredményeként beszámol-

hatok már részleges automatizálási gyakorlatok megvalósulásáról is. Az Edelényi I., a Rudolf-

telepi IV. akna külszínén már gravitációs csilleforgalom van. Ezeken a helyeken a korábbi 
létszám kétharmada feleslegessé vált. Elkészítettük a terveit és most van kivitelezés alatt az 
Ormosbányai VII. számú új akna föld alatti rakodójának automatikus megoldása. Idei munká-
ink között szerepel a kondói szögállomás, a berentei és a lyukói feladóállomás automatizálása 
a kötélpálya-szállításban. Ezeknek a terveknek a megvalósítása nemcsak nagymértékű lét- 
szám megtakarítással, hanem a munka biztonságosabbá tételével is jár. Lyukóban egy olyan 
300 vagonos depóniatér kialakítását is tervezzük, ahonnan automatikusan lehet feladni majd 
a kötélpályára a szenet. Ezek után kezdünk hozzá az edelényi és a tervtárói kötélpálya-

feladóállomások automatizálásának tervező munkájához. Folyamatban van tervezőirodánk-

ban elektromos váltók, vágányzárak prototípusának a tervezése is. Szeretnénk túllépni a rész-

leges automatizálás eddig általunk elért eredményein, elérni ezen a téren az automatizálás 
80–90 százalékos fokát. Elmondhatom, hogy jelenleg ez a téma foglalkoztatja leginkább ter-

vező- irodánkat. Ugyanakkor erre jut a legkevesebb időnk, mivel a rekonstrukciós feladatok 
és az üzemeltetéssel kapcsolatos tervezési munkánk döntő többségét lefoglalják kapacitásunk-

nak. A gépész és elektromos csoport súlya már eddig is megnőtt irodánkon belül. Helyesnek 
tartanánk különösen ezeken a területeken a létszám emelését.  

A termelés automatizálásának leglényegesebb vonásai közé tartozik, hogy hallatlan 
mértékben csökkenti a termékek előállítására fordított munka mennyiségét. A tervezőiroda 
már eddig is bizonyította, hogy képes megbirkózni ezekkel a feladatokkal. Ha a Borsodi Szén-

bányák Vállalat eredményesen akar versenyezni a korszerűbb energiahordozókkal, akkor 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az automatizálásra, mint a munka gépesítésének 
legmagasabb fokára. Könnyen kiszámítható, hogy érdemes erősíteni a tervező- iroda szakem-

ber-gárdáját, segíteni, támogatni kísérleteiket, próbálkozásaikat. Mert csakis a munka gépesí-
tése, az automatizálás segítségével maradhat versenyben a borsodi szén.  

O. J.‖28
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„ Magasabbak lesznek a keresetek 

Új bérrendszer és bérfejlesztés a Borsodi Szénbányáknál 

Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének XIX. kongresszusa határozatban szögezte le: 
„A szakszervezeti szervek intézkedéseikkel hatékonyan működjenek közre olyan vállalati bér-

rendszer kialakításában, amely gazdaságos a termelésre, a jövedelmezőség növelésére való 
ösztönzés mellett biztosítja az igazságos kereseti arányokat az egyes dolgozók, csoportok, 
kollektívák között.‖ A Borsodi Szénbányák munka- és bérügyi osztálya – éppen a kongresszus 
említett határozatának figyelembevételével – az országban egyedülálló bérrendszert dolgozott 
ki, amelyet július 1-től, illetve szeptember 1-től vezetnek be a vállalat üzemeiben. Az új bér-

rendszerrel kapcsolatban Fűzi Tibor osztályvezető lapunk munkatársának a következő tájé-
koztatást adta;  

– A gépesítés, a nagyarányú műszaki fejlesztés, a kereset-számfejtéssel kapcsolatos 
adminisztratív munka egyszerűsítésére való törekvés tette szükségessé vállalatunknál egy új 
bérrendszer kialakítását. Bevezetését pedig az teszi lehetővé, hogy vállalatunknál az utóbbi 
években lényegesen csökkent a fluktuáció, kialakult a törzsgárda. Az úgynevezett havidíjas 
bányász darabbér-rendszert két fázisban vezetjük be. Július elsejétől az új bérrendszer lesz 

érvényben az ormosi, mákvölgyi, valamint edelényi üzemünkben, szeptember 1-től pedig beve-

zetjük a miskolci, szuhavölgyi és a bükkaljai bányaüzemünkben is. A havidíjas bányász-

darabbér két részből áll. Van a teljesítménytől független fix havibér, és ehhez jön a teljesít-
ménytől függő mozgóbér. E szerint például a vájároknak garantált fix-rész havonta 2210 fo-

rint, a segédvájároknak 1889 forint, a csilléseknek 1768 forint. Ehhez jön minden esetben a 
teljesítménytől függő mozgóbér.  

– Az új bérrendszernek számtalan előnye van. Sokkal egyszerűbb, áttekinthetőbb, mint 
a jelenleg érvényben levő, mivel a csapat – a rendelkezésükre álló mozgóbér számítási táblá-
zat alapján – naponta kiszámíthatja keresetét, Az új bérrendszer előnyös lesz a vállalatnak is, 
hiszen a kereset-számfejtéssel kapcsolatos adminisztratív munka 90 százaiéira megtakarítha-

tó. Eddig az aknák bányamesterei, aknászai háromnégy munkanapot fordítottak erre a mun-

kára, az új bérrendszer viszont nem igényel többet két-három óránál. Reméljük, a reklamáci-

ók száma is sokkal kevesebb lesz. Sokat várunk az új bérrendszertől azért is, mivel biztonságot 
jelent dolgozóinknak, de ugyanakkor – mozgó része következtében – ösztönözni is fog a jobb, 
a gazdaságosabb munkára, a technológiai előírások, a balesetvédelmi rendeletek betartására, 
illetve betartatására. Szerves része új bérrendszerünknek az, hogy a brigád, illetve csapatve-

zetők nagyobb hatáskört kapnak. A célprémiumok összegét a végzett munka arányában, a 
különféle előírások betartásának figyelembevételével maguk a brigád-, illetve csapatvezetők 
osztják fel, és ez így kerül elszámolásra. Ezzel nagy lehetőség nyílik arra, hogy a keresetek 
sokkal igazságosabban alakuljanak, a prémiumot azok kapják, aki k valóban megérdemlik.  

Mindezek alapján elmondhatom, hogy a most bevezetésre kerülő új bérrendszer összhangban 
van az új gazdasági mechanizmus szellemével, a dolgozók érdeke és a vállalat törekvése 
egyaránt tükröződik benne.  

– Az új bérrendszerrel párhuzamosan vállalatunknál bérfejlesztésre is sor kerül. A 
múlt évhez viszonyítva az idén 2–2,5 százalékkal több bértömeg áll rendelkezésünkre. Így 
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nyugodtan kijelenthetem, hogy magasabbak lesznek a keresetek. A próbaelszámolások adatai 
szerint, a termelőknél műszakonként 3 forint 10 fillér béremelkedés várható. Az új bérrend-

szer, valamint a bérfejlesztés lehetősége tehát a keresetek növekedéséhez, az egyszerű elszá-
moláshoz, az ezzel járó adminisztrációs munka csökkenéséhez vezet.  

Vállalatunk szakszervezeti tanácsa jóváhagyta az új bérrendszer-tervezetet. Most felkeressük 
az érintett aknákat, hogy elősegítsük az új bérrendszerre való zökkenőmentes áttérést – fejezte 

be tájékoztatóját Fűzi Tibor osztályvezető.  

O. J.‖29
 

 

A Varsói Szerződés felkért csapatai30
 1968. augusztus 20-án éjjel, több hónapos összevonás, 

gyakorlás után, lerohanta Csehszlovákiát. Megakadályozva ezzel a szovjetek által vizionált 
„ellenforradalmat‖, azonban inkább a szocializmus békés fejlődését, amit ők a saját orszá
gukban nem akartak és nem is tudtak megvalósítani. 

 

A kazincbarcikai Ságvári „bányász” osztályának 

tagjai, a nagymarosi építőtáborban31
 

 

 

 

 

Mindezt titokban, az első hírek is inkább a Sza-

bad Európa Rádióból származtak, semmint a ha-

zai sajtóból. Mi sem jellemzőbb az ügyre, mint 

az, hogy a hazai újságoknak a Pravda,
32

 ezzel 

kapcsolatos vezércikkét kellett átvenniük és leadniuk… 

„A szocializmus védelme fontos internacionalista kötelesség‖ A Pravda cikke…33
 

Ez bizony „intő jel‖ volt a hazai reformistáknak is!!! 

 

A bányásznapi ünnepségek kapcsán is igyekeztek elkerülni a „felesleges‖ tömegek mozgósí
tását, ezért a következő hír szerinti – „kisebb‖ rendezvények voltak csak… 
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 Hazánkat – kényszerűségből – egy hadosztály képviselte, ez aztán a feladatok miatt folytonosan bővült. Lásd a 
„Zala hadgyakorlat” című írásokat!!! 
31

 Vasutat építettünk. 1968. 08. 11-én érkeztünk a táborba, két hetes munkára, számos más borsodi középiskola 
diákjaival együtt. A Budapest – Szob vonalon dolgoztunk. 1968. 08. 20-án éjjel a tábor mellett vonult fel a 
Csehszlovákiát megszálló hadsereg, Szobon át bevonuló része. A tábort idő előtt, két nappal később feloszlatták. 
Rónaföldi Zoltán: Hé’68, de leginkább egy építőtáborozás emlékei. 
32

 A Pravda ( „Igazság”) a Szovjetunió vezető napilapja és egyben a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi 
Bizottságának hivatalos lapja volt 1912 és 1991 között.  
33
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„ Bányásznapi ünnepségek 

Augusztus 31-én, szombaton, illetve szeptember 1-én, vasárnap kerül sor megyénkben 
a bányásznapi ünnepségekre. Központi ünnepség egyik vállalatnál sem lesz, az egyes bánya-

üzemek azonban saját rendezésükben, ünnepélyes külsőségek között megemlékeznek a magyar 

bányászat hősi múltjáról, a bányászok felszabadulás előtti harcáról, új, szocialista társadal-

mat építő sikereiről.  

A Borsodi Szénbányák üzemeinél augusztus 31-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel kerül 
sor az ünnepségekre. A Miskolci Bányaüzem Perecesen, a szabadtéri színpadon, a Bükkaljai 
Bányaüzem Sajószentpéteren, a szabadtéri színpadon, a Szuhavölgyi Bányaüzem Kurityánban 
a művelődési házban, az Ormosi Bányaüzem Ormosbányán, a művelődési ház kerthelyiség-

ében, a Mákvölgyi Bányaüzem Alberttelepen, a művelődési ház kerthelyiségében, az Edelényi 
Bányaüzem az edelényi kastélykertben, a Központi Szénosztályozómű saját kultúrhelyiségében 
tartja meg ünnepségét.  

Az Érc- és Ásványbányászati Vállalat bányásznapjának ünnepségére szintén szombaton kerül 
sor Mádon, a központi üzemben.  

A vasércbánya dolgozói szombaton este Rudabányán, a kultúrházban tartják meg bányászna-

pi ünnepségüket.  

A Borsod megyében dolgozó olajbányászok, a Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat dolgozói 
Egerbe utaznak a szombaton este sorra kerülő bányásznapi ünnepségükre.  

Az Ózdvidéki Szénbányáknál szeptember 1-én, vasárnap rendezik meg az ünnepségeket. Cser-

nelyben, Putnok bányatelepen, Királd bányatelepen, Farkaslyukban, Bánszálláson, Borsod-

nádasdon, Egercsehiben.  

Az ünnepségek alkalmából kerül sor a különféle kitüntetések, jutalmak átadására. A 19. bá-
nyásznap mindenütt gazdag kulturális és sportprogramot ígér.‖34

 

 

„ Bizonyítványosztás a bányászakadémián 

Az elmúlt napokban ünnepélyes külsőségek között osztották ki Perecesen, a József Atti-
la munkásszállóban a látogatási bizonyítványokat annak a 73 bányász dolgozónak, akik a 
nemrégen zárult népművelési évadban rendszeresen és eredményesen látogatták a bányász-

akadémia előadásait. A szálló gondnokának Klaj Jánosnak megnyitója után Kalafusz László, 
a perecesi bányász művelődési otthon igazgatója beszélt a munkásakadémia fontosságáról, és 
méltatta a hallgatóság tevékenységét, kiemelve, hogy a Borsodi Szénbányák területén éppen a 
perecesi bányászakadémia munkája volt a legzökkenőmentesebb, tervszerűbb, ahol minden 
előadást, az előirányzatnak. megfelelően megtartottak. Ezt követően Lavrencsik Lajos, a Mis-

kolci Bányaüzem főmérnöke szólt az akadémia hallgatóihoz, méltatta az előadássorozat 
eredményeit, majd kiosztotta a látogatási bizonyítványokat. Az ünnepélyes bizonyítványosztást 
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a perecesi művelődési otthon irodalmi színpadának műsora zárta, majd a bányász fúvós- ze-

nekar köszöntötte térzenével az ünnepség részvevőit.‖35
 

 

„ – ÚJ BÉREZÉSI rendszert vezettek be kísérletképpen a Borsodi Szénbányák három 

üzemében: Herbolyán, Lyukóbányán és az alberttelepi I-es aknán. A dolgozók minden hónap-

ban fix bért kapnak, és erre a termeléshez viszonyított mozgóbér is jár. Az új bérezési rend-

szer utáni első fizetést most vették fel, és a borítékban átlagosan 3 százalékkal több pénzt kap-

tak, mint korábban.‖36
 

 

„ Bevált az áj bérezési rendszer  

Átlagosan 127 forinttal nőtt a kereset a Borsodi Szénbányák három üzemében  

Mint annak idején hírt adtunk róla, július 1-től kísérleti jelleggel új, úgynevezett havi-

díjas bányász-darabbérrendszert léptettek életbe a Borsodi Szénbányák ormosi. mákvölgyi és 
edelényi üzemében. Már rendelkezésre állnak az új bérezési rendszer első hónapjának tapasz-

talatai. Ezeket összefoglalva Fűzi Tibor bér- és munkaügyi osztályvezető elmondotta munka-

társunknak, hogy az új bérezési rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A jelzett három 
üzemnél átlagosan négy százalékkal emelkedtek a keresetek, ami azt jelenti, hogy műszakon-

ként átlagosan 127 forinttal kerestek többet a bányászok, mint a régi bérrendszerben. A csa-

patkeresetek bérszámfejtését kétféleképpen készítették el, valamennyi érintett üzemnél és va-

lamennyi művelési módban. Eszerint a műszakonkénti összes kereset – ami az alapbérből, a 
föld alatti pótlékból, a prémiumból és a szezonális kiegészítésből áll – a feltárási munkáknál 
például az Ormosi Bányaüzemben több mint 9 forinttal, az elővájási munkáknál például Ede-

lényben több mint 7 forinttal, a kamrafejtésnél például a Mákvölgyi Bányaüzemben 7 forint-

tal, a frontfejtésnél pedig például az Edelényi Bányaüzemben csaknem 10 forinttal több átla-

gosan. Ez azt jelenti, hogy az új bérezési rendszer nemcsak formális, hanem minőségi válto-

zást is jelent, hiszen az említett három üzemnél a régi bérezés szerint az átlagos havi kereset 
3200 forint lett volna. most pedig ez 3327 forintra alakult.  

Az új bérezési rendszer lehetővé teszi, hogy maguk a brigád-, illetve csapatvezetők döntsenek 
a célprémiumok odaítéléséről. Az elmúlt hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy az edelényi és 
a mákvölgyi üzem brigádvezetői élnek ezzel a lehetőséggel, míg az ormosi üzem brigádvezető-
inek egy része továbbra is a felsőbb vezetésre bízza. Helyes lenne, ha az ormosi üzem brigád-, 

illetve csapatvezetői is kivétel nélkül élnének az anyagi ösztönzésnek ezen fontos eszközével 
annál is inkább, mivel ők 'tudják legjobban, hogy brigádjukban ki menynyit érdemel.  

Most már gyakorlatilag is igazolódott, hogy az új bérezési rendszerben sokkal egyszerűbb, 
gyorsabb a keresetek elszámolása, kevesebb munkaerőt, kevesebb munkaidőt vesz igénybe, 
ugyanakkor pedig sokkal kevesebb a hibalehetőség. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt hóna-

pot illetően lényegesen kevesebb a bérekkel kapcsolatos reklamáció, mint azelőtt.  
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Szeptember 1-től – a tapasztalatokat figyelembe véve – bevezetik az új bérrendszert a Borsodi 
Szénbányák másik három, a miskolci, a bükkaljai és a szuhavölgyi üzeménél is.  

O. J.‖37
 

 

„ Megkezdte termelését a lyukói bánya  

12 napos szünet után, augusztus 21-én, reggel 6 órakor ismét megkezdte üzemszerű 
széntermelését a Miskolci Bányaüzem lyukói aknája. Ezt megelőzően 12 napig, beleértve a 
kettős ünnepet is, megszakítás nélkül dolgoztak az akna gépészeti részlegének dolgozói, vala-

mint az Országos Bányagépgyártó Vállalat szerelői, a szkip-akna szállító berendezéseinek 
rekonstrukcióján. Ugyanez idő alatt egy új, nagyobb teljesítményű, 700 méter hosszú gumi-

szalagot is beszereltek az akna föld alatti szállítórendszerébe. A nagy munkát példátlanul rö-
vid idő alatt, sikeresen fejezték be, melynek eredményeként tegnap reggel ismét megindulha-

tott a Borsodi Szénbányák legnagyobb teljesítményű aknájában a termelőmunka.  

Ez idő alatt került sor a Központi Szénosztályozómű kötélpályája lyukói szakaszának megerő-
sítésére, a kondói szögállomás átépítésére is.  

Sikeresen befejezték Rudolftelepen a szénpályaudvar átrendezését, átépítését. Ezen a munkán 
is mindkét ünnepnapon, megszakítás nélkül folyt a munka.‖38

 

 

Szovjet nyomásra aztán, a „csehszlovák megoldás‖ utólagos politikai alátámasztására is foly-

nak a megnyilvánulások… 

 

„ Munkánkkal és politikai helytállásunkkal támogatjuk pártunk és kormányunk intéz-

kedéseit  

Borsodi dolgozók állásfoglalásai… 

A BORSODI SZÉNBÁNYÁK központjában tegnap délelőtt kibővített pártbizottsági 
ülésre került sor. Részt vettek ezen az értekezleten, az alapszervezeti párttitkárok, pártaktívák, 
aknavezetők, szakszervezeti és KISZ-titkárok is. Pártunknak és kormányunknak a csehszlová-
kiai eseményekkel kapcsolatos intézkedéseiről Gera Ferenc elvtárs, a Borsodi Szénbányák 
pártbizottságának titkárhelyettese számolt be. Ezt követően még a kora délutáni órákban tag-

gyűlésekre került sor a Borsodi Szénbányák valamennyi üzemében, illetve aknájánál. Ezeken 

a kommunista bányászok hangot adtak annak a meggyőződésüknek, hogy pártunk és kormá-
nyunk helyesen cselekszik. A kibővített pártbizottsági ülés, illetve az üzemekben, az aknáknál 
megtartott taggyűlések részvevői táviratban fordultak az MSZMP Központi Bizottságához. A 
táviratban ez áll: „Mi, a Borsodi Szénbányák dolgozói fenntartás nélkül egyetértünk és támo-

gatjuk pártunk és kormányunk megtett intézkedéseit, miszerint a Csehszlovák Szocialista Köz-

társaság részére, segítséget nyújt a szocializmus eredményeinek megvédéséhez. Munkánkkal 
és politikai helytállásunkkal, teljes bizalommal támogatjuk azokat a további intézkedéseket, 
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amelyek szükségesek hozzá, hogy Csehszlovákiában megmaradjanak a szocializmus vívmá-
nyai.‖  

A Borsodi Szénbányák kommunistáinak tájékoztatása után ma pártnapokra, illetve munkás-

gyűlésekre kerül sor a vállalat üzemeiben, aknáinál.‖39
 

  

„300 vagon szén naponta 

 Kevesebb termelési költség, nagyobb árbevétel 220 000 forint célprémium 

A Borsodi Szénbányák Bükkaljai Bányaüzemében is évek óta tart az aknák koncentrá-
ciójának folyamata és az üzemen belüli koncentráció, öt esztendővel ezelőtt hét akna 3300 
dolgozója 200 vagon szenet adott naponta átlagosan a népgazdaságnak. Jelenleg már csak 
három akna működik, a dolgozók száma ezerrel kevesebb, a napi termelés viszont 255 vagon. 
A szén iránti kereslet várható növekedésének jobb kielégítése végett a negyedik negyedévben 
naponta 300 vagonos széntermelést kívánnak elérni. Az előkészületi munkákról, a várható 
eredményekről Jány Gyula, az üzem igazgatója a következőket mondotta:  

– Megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre elképzeléseink megvalósítására. A negyedik 

negyedévben a Tervtúróban új, 160 méter hosszú, maximálisan gépesített frontfejtést alakí-
tunk ki. Így ebben az aknában a jelzett időszakban két dobsonos front üzemel majd. Ezek ad-

ják majd a napi 50 vagon többlet nagy hányadát. A berentei aknánál egy, körülbelül 100 mé-
ter hosszú fronthomlokon nagy teljesítményű maróhenger beállítását tervezzük, önjáró bizto-

sító- berendezéssel. Ezenkívül bevezetjük a harmadik műszakot a sajószentpéteri III-as számú 
aknánál, ahová munkaerő-átcsoportosítást is tervezünk. Mindez lehetővé teszi, hogy a negye-

dik negyedévben elérjük a napi 300 vagonos termelést, sőt, valamivel többet is. 

– Várható tehát, hogy lényegesen nő a géppel jövesztett szén aránya. Hogyan hat majd ez ki a 

termelési költségekre? 

— A géppel jöveszlett szén- termelés arányának növekedése nálunk állandó folyamat. 1967-

ben 27,5 százalékát, 1968 első fel évében pedig 38 százalékát telte ki az üzem leljes termelé-
sének. A gépesítés további fokozásától azt várjuk, hogy idén, a negyedik negyedévben üze-

münk teljes termelésének mintegy leiét gépi jó- vesztés útján érjük el. Ez a gépesítés hozzájá-
rul a jó munkafeltételek kialakításához, a balesetveszély csökkentéséhez. A géppel jöveszlett 
széntermelés arányának fokozása természetesen a gazdasági mutatók javulását is eredménye-

zi. Az idén az első fél évben üzemünknél egy tonna szén termelési költsége 285 forint volt. 
Most elsőrendű feladatunknak tekintjük, hogy a széntermelés mennyiségi növelésén kívül szá-
mottevő eredményeket érjünk el a termelési költségek csökkentésében. Számításaink szerint, 
az általunk tervezett intézkedések maradéktalan megvalósítása mintegy 20 forinttal csökkenti 
majd a negyedik negyedévben egy tonna szén termelési költségét. Természetesen, igénybe 
vesz- szük a gazdaságosság fokozásának olyan eszközét is, mint az árbevétel növelése. Itt el-

sősorban a minőség javítására, a darabos szemhullás arányának növelésére gondolunk.  
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— ismeretes, hogy a maróhengerek üzembe állítása nem szolgálja egyértelműén a darabos 
szeniinillás arányának növekedését, sőt talán inkább ennek rovására megy. Mégis, hogyan 

kívánják akkor árbevételük növekedését elérni?  

– Ez valóban így van, azonban kellő intézkedéseket tettünk az általunk kitermelt szén minősé-
gének javítására. Nemcsak a gépi úton jövesztett szén mennyisége lesz több. hanem a hagyo-

mányos módon kifejtett széné is. Ezért várhatóan elérjük a gazdasági célkitűzéseinknek meg-

felelő darabos szemhullás arányát, ezenkívül pedig fokozottabban ügyelünk a munkahelyi 
válogatásra, s ahol kell, megváltoztatjuk a robbantási technológiát is. Nagy segítséget várunk 
szocialista, illetve szocialista címért küzdő brigádjainktól, s attól a 220 000 forint prémium-

tól, melyet a negyedik negyedévben tűzünk ki a minőségjavításban élenjáró kollektíváknak, 
dolgozóknak. Reméljük – mondotta befejezésül az igazgató –, hogy üzemünk a negyedik ne-

gyedévben nemcsak többet, hanem jobb minőségű szenet ad népgazdaságunknak, ugyanakkor 
megfelelően hozzájárul vállalatunk nyereségének fokozásához is.  

O. J.‖40
 

 

„ Ünnepség a 18. bányásznapon  

Néhány bányászati vállalat tegnap ünnepséget tartott megyénkben a 18. bányásznap 
alkalmából. Az ünnepségen megemlékeztek a bányászok felszabadulás előtti harcáról, szocia-

lizmust építő munkasikereiről. Az ünnepségen került sor a kitüntetések, jutalmak átadására is. 
A bányásznap alkalmából mindenütt gazdag kulturális és sportprogram fogadta a bányászo-

kat.  

* 

A Borsodi Szénbányák üzemenként tartották meg ünnepségüket. A Miskolci Bányaüzem dol-

gozói Perecesen, a Szuhavölgyi Bányaüzem dolgozói Kurityánban, az Ormosi Bányaüzem 
munkásai Ormosbányán, a mákvölgyiek Alberttelepen, az Edelényi Bányaüzem dolgozói pe-

dig Edelényben ünnepeltek.  

A Bükkaljai Bányaüzem bányásznapi ünnepségére Sajószentpéteren, a szabadtéri színpadon 
került sor. Az elnökségben helyet foglalt Dojcsák János, az MSZMP Borsod megyei Bizottsá-
gának titkára, Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója, Váci László, a vállalat pártbi-

zottságának titkára, Restás Dezső, a vállalat szakszervezeti bizottságának titkára, s Valaska 

László országgyűlési képviselő is. Az ünnepi beszédet Jáni Gyula igazgató tartotta. Ezután 
Dojcsák János elvtárs köszöntötte az üzem dolgozóit. A megyei pártbizottság nevében köszö-
netét fejezte ki a Bükkaljai Bányaüzem dolgozóinak jó munkájukért, és gratulált a kitünteté-
sekhez. Rövid beszédében hangsúlyozta, hogy most különösen a munka az igazi politikai állás-

foglalás, ez a legjobb hozzájárulás, segítség pártunk vezetésének és kormányunknak.  

A Borsodi Szénbányáknál az üzemi ünnepségeken 12 dolgozó kapta meg a kiváló bányász 
miniszteri kitüntetést, 8-an nyerték el a bányászat kiváló dolgozója miniszteri kitüntetést és 
115-en kapták meg a vállalati kiváló dolgozó jelvényt. Összesen 1183 bányász dolgozó nyerte 
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el a bányászati szolgálati érdemérem különböző fokozatait. A bányásznap alkalmából csak-

nem 66 millió forint hűségjutalmat osztottak ki…‖41
  

 

„Köszönjük a szolgálatot!― 

– Riadó!  

– Riadó!  

A kiáltás visszhangzik a folyosón, de azután csend lesz. A bányamentők néhány perc 
alatt teljes harci díszbe vágják magukat. Rajtuk a mindenki által ismert bányász munkaruha, 
lábukon gumicsizma, fejükön védősisak, testüket elfelezi a derékszíj; hátukon az oxigénes bá-
nyamentő-készülék – mint valami sikkes alumínium hátizsák –, kezükben az akkumulátoros 
lámpa. Előkerül a hordágy, rajta takaró, biztonsági lámpa, mentődoboz, gázvizsgáló és újra-

élesztő berendezés. Még egyszer ellenőrzik mindezek használhatóságát, aztán indulnának a 
pirosra festett riadókocsiba. De mégsem mennek. A riadót lefújták. Próbariasztás volt. Sze-

rencsére. Weisz Gyula technikus, Horváth László, Urszin Sándor, Soltész József és Mák Fe-

renc, a Miskolci Bányaüzem vájárai, bányamentők „leszerelnek‖.  

A Borsodi Szénbányák központi bányamentő állomása Berentén van, a szénosztályozó épüle-

tében. Olyan nagy tisztaság és rend uralkodik itt minden helyiségben, mint valami orvosi ren-

delőben, vagy laboratóriumban.  

A folyosó falán feliratok, jelszavak, figyelmeztető mondatok. Azokat a tulajdonságokat tükrö-
zik, amelyek az igazi bányamentőt jellemzik, de azt a speciális tudást is, amivel rendelkezniük 
kell. 

 

Bányamentők, Farkaslyuk42
 

 

– A bányamentőket önkéntes jelentkezés alapján 
választjuk ki – mondja Podhorányi László bánya-

mérnök, a mentőállomás vezetője. – Alapvető felté-
tel, hogy egészséges, ügyes,, találékony, bátor és 
nem vakmerő ember legyen, aki jó szakember, de 
képes azokat a speciális tudnivalókat elsajátítani és 
a gyakorlatban megvalósítani, amelyek a bánya-

mentés lényegét jelentik. A bányamentők fontos 
hivatást vállalnak. Szolgálatot tartanak, képezik magukat, gyakorolnak, s ha kell, üzemzavart 
hárítanak, károk keletkezését akadályozzák meg, életet mentenek. Ez a munka pedig sohasem 

veszélytelen. Életmentésnél a mentő élete is veszélyben forog.  

                                                 
41

 Észak-Magyarország, 1968. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)1968-09-01 / 205. szám 
42

 „Farkaslyuk, 1963. november 8. Gyakorlatra indulnak az ügyeletes bányamentők a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt farkaslyuki bányaüzemében létrehozott bányamentő állomáson. A mentőállomáshoz, ahol hetenként vált-
ják egymást a más és más bányaüzemből érkező az ügyeletes bányamentők, hét bányaüzem tartozik. Mentő csak 
vájár, vagy bányaipari szakmunkás lehet, aki ismeri a bányák valamennyi vágatát.” Természetesen a műszaki 
vezetés is!!!  MTI Fotó: Birgés Árpád Tulajdonos: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum 



Sajószentpéter szénbányászata 38. Sajószentpéter bányái 1968-1969 

 

28 

 

Bányamentő állomás, Farkaslyuk
43

 

 

A bányamentőknek régebben a bányában keletkezett 
teleptüzek adtak a legtöbb munkát. Sokáig emlékezni 
fognak a kurityáni tanbánya nagy teleptüzére, amelynek 
lezárásához 14 gát beépítésére volt szükség. Tíz napig 
mintegy félszáz ember fáradozott itt, amíg végül a kül-

színről mélyített fúrólyukon keresztül iszappal elárasztották, kioltották a tüzet.  

– Ennél a tűznél próbáltuk ki először az úgynevezett vegyianyagos gyorsgátkészítő eljárást – 

emlékezik vissza Podhorányi László. – Jól bevált és mint módszer, ez van nálunk ma is rend-

szeresítve. Egyébként az elmúlt néhány évben lényegesen csökkent a bányamentők igénybevé-
tele, ami a fejtésmódok, illetve a biztosítás korszerűsítésének a következménye. Manapság 
sokkal kevesebb a teleptűz, mint teszem fel, tíz esztendővel ezelőtt.  

Minden kedden délben váltják egymást a bányaüzemek egyhetes szolgálatra beosztott bánya-

mentő rajai. Most Scsavnyiczki János, az edelényi bányamentők egyik rajparancsnoka – 

egyébként technikus – kopogtat az ajtón. Civilben van, s vele a többiek: Fürjes Sándor, Va- 

nek Péter, Üveges István vájárok, Pozsgai Sándor ács. Hazafelé készülődnek. Arról faggatom 

a rajparancsnokot, nehéz-e a szolgálat.  

– Hát, nem túlságosan jó – válaszolja –, ha az embert egy teljes hétre „kivonják‖ a forgalom-

ból, hiszen innen ki sem tehetjük a lábunkat, míg le nem telik a szolgálat. De csináljuk. Köte-

lességünk. Én is nyugodtabban dolgozom a föld alatt, ha tudom, hogy készenlétben állnak a 
bányamentők.  

– Köszönjük a szolgálatot! – búcsúzik tőlük az állomás vezetője.  

A friss váltás pedig a helyén őrködik. Az épületben szinte minden mozgás megszűnik. Csendes 
szolgálatot kívánunk mi is. Mert mindnyájunk számára jó, ha a bányamentők „tétlenül‖ ülnek 
és újságot olvasnak.  

O.J.‖44
 

 

„ Automatizálták a kondói szögállomást  

A Borsodi Szénbányák központi bányagépjavító üzemének dolgozói nehéz körülmények 
között, viszonylag rövid idő alatt automatizálták a lyukói akna és a központi szénosztályozómű 
között levő kondói szögállomást. Ennek következtében a szállítás egyszerűbb és biztonságo-

sabb lett. s mint az azóta eltelt időszak is bizonyítja, a korábbi üzemzavarok forrásainak nagy 
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 „Farkaslyuk, 1963. november 8. Gyakorlatra indulnak az ügyeletes bányamentők a Borsodi Szénbányászati 
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része megszűnt. A vállalat igazgatósága, valamint, párt-, szak- szervezeti- és KISZ-bizottsága 
levélben köszönte meg a kiváló munkát és a jutal-

mazás sem maradt el.  

 

Kondó szögállomás45
 

 

Ezzel párhuzamosan az osztályozómű dolgozói a 
kondói szögállomás és a lyukói akna közötti szaka-

szon mintegy 6000 méter hosszúságban kicserélték 
a tele oldali tartókötelet. Megerősítették a tartóoszlopokat is. Így a kötélpálya kapacitása ezen 
a szakaszon 160 tonnáról 180 tonnára növekedett óránként. Ezért a munkáért összesen 23 000 
forint célprémiumot osztottak ki a legjobbak között, s négyen kapták meg a kiváló dolgozó 
oklevelet, illetve jelvényt.‖46

 

 

„— KORSZERŰSÍTIK a szállítást a sajószentpéteri III. aknánál. A szállítás módosítási 
tervjavaslat szerint több mint félmillió forint értékű beruházási munka kivitelezése kezdődött 
meg.‖47

 

 

„ Példátlan feladat: 1180 vagon szén naponta  

A szállítási vállalatok segítségét kéri a Borsodi Szénbányák 

A szezonális munkarend szerint október 1-től ismét hatnapos munkahétre tértek át a 
Borsodi Szénbányáknál. Ezzel egyidejűleg azonban olyan, a vállalat életében példátlan fela-

datot kell megvalósítaniuk, mint 1180 vagon szén naponkénti termelése. Az eredeti előirány-

zat 1968-ra 4 millió 670 ezer tonna volt, később a pótigények alapján ez 4 millió 870 ezer 

tonnára növekedett, most pedig az igények kielégítése érdekében, 5 millió tonna szén termelé-
sét kell produkálniuk. Ez azt jelenti, hogy a negyedik negyedévben 1 millió 400 ezer tonna 
szenet kell adniuk a népgazdaságnak. Ez a hét-nyolc százalékos termelésemelés abból fakad, 
hogy sok helyen helytelenül értelmezték az ország energiamérlegében beálló változásokat, 
rosszul tervezték meg a szénigényeket. A Borsodi Szénbányák azonban elvállalta ezeknek az 
igényeknek maradéktalan teljesítését.  

Nagyarányú műszaki fejlesztés  

A feladat megvalósítása számos feltétel megteremtését tette szükségessé a vállalatnál. 
Latorcai János főosztályvezető elmondotta, hogy az idén technológiai és gépesítési fejlesztés-

re több mint 50 millió forintot. fordítanak. A megnövekedett feladatokat ugyanis a jelenlegi 

létszámmal és teljes egészében a termelékenység fokozásával kívánják elérni. Ez pedig csak 
nagyfokú műszaki fejlesztési tempóval érhető el. Az üzemeknél mindenütt nagy munkát végez-
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tek a külszíni szállítás, a csilleforgalom, az aknaszállítás biztonságossá tétele érdekében. A 
lyukó-kondói kötélpálya megerősítése már megtörtént. Az elmúlt időszakban cserélték ki a 
lyukói szkip-akna szállítóberendezéseit is. Nagyot lépnek előre a föld alatti munkahelyek ter-

melési kapacitása bővítésében is. Ez a munka együtt jár a nagyfokú gépesítéssel. A tervtárói 
aknánál már beindult a második, önjáró biztosítóberendezéssel felszerelt frontfejtés, a napok-

ban kezdi meg üzemszerű termelését egy ugyanilyen berendezés a Szeles-aknán, ahol a front-

homlok hosszát is bővítik. Megtörténlek az előkészületek a rudolftelepi akna vastag széntele-

pében egy önjáró biztosítóberendezéssel működő front megnyitásához. 10,5 millió forint érté-
kű gépi berendezést szerelnek erre a frontra. Angol gyártmányú önjáró biztosítóberendezés, 
lengyel gyártmányú páncélkaparó és nagy teljesítményű jövesztőgép dolgozik majd december 
közepétől itt. Bővítik az alberttelepi frontfejtést is.  

Automatizálás 

– Az, hogy a jelenlegi létszámmal meg tudjuk oldani a megnövekedett feladatainkat – 

folytatta a főosztályvezető –, arra serkent minket, hogy automatizáljuk a föld alatti szállítást, 
csilletöltést és a vízemelést. Ezekről a helyekről munkaerő szabadul fel. Ezt a létszámot a ter-

meléshez csoportosítjuk át. Automatizálással kívánjuk biztosítani a gumiszalagok üzembiztos 
működését, illetve azt, hogy hiba, üzemzavar, meghibásodás esetén azonnal segíteni lehessen 
a problémákon. Ilyen körülmények között maximális erőbedobással, nagyarányú műszaki fej-

lesztéssel, a szocialista brigádok áldozatos munkájával olyan termelékenység-növekedést ér-

hetünk el, amely lehetővé teszi feladataink megvalósítását.  

A szén minősége és a szállítás  

– Nagy gondot okoz vállalatunknak, hogy fel kell készülnünk a szén deponálására, rak-

tározására. Ez többletmunkaerőt kíván, ugyanakkor nagymértékben rontja a szén minőségét. 
A Borsodi Szénbányák legnagyobb megrendelője a TÜZÉP, amely tudvalevőleg a lakosság 
tüzelőigényeit hivatott kielégíteni. Ezt is figyelembe véve, arra kérjük a szállító vállalatokat, a 

MÁV-ot, az AKÖV-öt,48
 hogy eddigi jó együttműködésünket a jövőben fokozzuk. Az a kéré-

sünk, hogy éppen a lakossági igények kielégítése érdekében, a MÁV esetleges pótigényeinket 
is mindenkor vegye figyelembe, és ha teheti, elégítse ki. Ilyen értelemben a szén minősége 
tehát összefüggésben van azzal is, hogy azonnal el tudjuk-e szállítani megrendelőinknek, vagy 
pedig raktározni kell. E munka zavartalanabb lebonyolítása érdekében új szénkiadó helyet 

hozunk létre a Központi Szénosztályozómünél 
és bővítjük a Lyukó-aknai szénkiadó helyün-

ket is – mondotta befejezésül Latorcai János.  

O.J.‖49
 

 

Sajószentpéter,  
Ramada Elmáz a  
cukrász, a „fagylaltos”50
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Most egy olyan probléma ismét, amely az egész borsodi szénbányászatot végig kísérte, a kez-

detektől fogva. Ez pedig a „szezonalitás‖, amely a XX. század elején éppen úgy sújtotta az 
itteni szénbányászatot, mint most. Tessenek csak visszagondolni a két háború közötti évekre! 

 

„ Van-e, lesz-e elég szén? 

Miskolcon 80 ezer mázsa szén hiányzik – Az Ózd vidéki bányászok 10 ezer tonnával 
többet adtak – Vasárnapi műszakok 

– Szenet szeretnék rendelni. Kaphatok-e?  

– Igen.  

– Mikorra tudják szállítani?  

– Négy-öt hét.  

– Szenet szeretnék...  

– Van ózdi darabos, borsodi kocka és..  

– Mikor tudják szállítani?  

– Hat héten belül.  

Két TÜZÉP- megrendelő irodát hívtunk fel Miskolcon, nevezetesen a diósgyőrit és a belváro-

sit. Ott kaptuk a fenti válaszokat.  

Miből fakad ez a kíváncsiság? Több olvasónk panaszolja. Miskolcról és a megye más helysé-
geiből is, hogy nem, vagy késve kaphatnak szenet. Szemtanúi voltunk olyan esetnek, amikor 

majdnem verekedésre került sor a kevés szénért. Encsen önkényesen olyan gyakorlatot is al-

kalmaztak, amely szerint egy-egy vevő csak. 10 mázsát kaphatott. Ez rossz megoldás, mert ha 
valakinek például 40 mázsa szénre van szüksége, akkor négyszer kell sorban állnia, négyszer 
kell fuvart fizetnie.  

A jelenség sajnálatosan nem új. Tavaly hasonló gondok szorongattak. Nyáron annyi szén volt 
a TÜZÉP- telepeken, hogy nem bírták eladni, egy része tönkrement, és ebből TÜZÉP igazga-

tójának tájékoztatója szerint másfél milliós kár származott.  

Ősszel viszont kezdődtek a széngondok. Csak Miskolcon 80 000 –100 000 mázsa szén hiány-

zik, Illetve ennyi mázsa befizetett szén szállításával adós a TÜZÉP és az AKÖV. Mi most nem 
az okokat keressük (pedig ezen is érdemes lenne elmélkedni!), inkább a megoldás módját.   

Virág János, a TÜZÉP igazgatója:  

– A Borsodi Szénbányák Vállalat időben szállít. Az ózdiaknál a harmadik negyedévben 1 000 

vagon lemaradás volt. A szén most már jön, de az AKÖV nem bírja. 30–35 kocsi helyett Mis-

kolcon csak 20–25-öt tud rendelkezésünkre bocsátani. A vásárlók elsősorban a darabos és a 
kocka- szenet keresik, viszolyognak a diószén vásárlásától.  

Lőcsei Lajos, az Ózdvidéki Szénbányák Vállalat igazgatója:  

– A vevők, a megrendelők igényeihez próbálunk igazodni. Október 20-ig 10 ezer tonnával 
több szenet adtunk a tervezettől. Beszéltünk a dolgozókkal. Vállalták, hogy két vasárnap is 
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teljes ütemben munkálkodnak. Október 27-én, vasárnap 3 ezer 600 tonna szenet termeltünk. 
Novemberben ismét szervezünk egy vasárnapi termelést.  

Ez mindenesetre biztató. Biztató, hiszen a TÜZÉP igazgatójának véleménye szerint három 
héten belül „egyenesbe jövünk‖, ami azt jelenti, hogy a megrendelőnek nem kell sokáig vára-

koznia. De azért nem ártana levonni a tanulságokat… 

Csorba Barnabás‖51
 

 

Ugyanott tartunk, mint korábban, azaz sehol… Senki sem akar pénzt tenni a szén tárolásába, 
pedig talán a lakossági pincékben, tárolókban vesztene legkevesebbet a minőségéből. A bá
nyának pedig nagyjából egyenletesen kellene termelni a költségek minimalizálása miatt. Lát-

tuk, hogy a borsodi szénbányászat e problémára megpróbálta a „szezonális‖ munkarendet is. 

Ez sem segít? Mindenki egyszerre követelőzik… Mi változott a lakossági fogyasztói szoká
sokban 100 év alatt, semmi… 

 

„ A szovjet szénbányászati miniszter látogatása Borsodban 

A szovjet–magyar szénbányászati együttműködés időszerű feladatainak megtárgyalása 
céljából hazánkban tartózkodó Borisz Bratcsenkó szovjet szénbányászati miniszter, 1. Sz. 
Blagov és V. P. Grebensikov, a Szovjetunió Szénbányászati Minisztériumának főosztályvezető-
je, illetve főosztályvezető-helyettese, valamint D. N. Csikvaidzc, a Gruzugol Kombinát igazga-

tója tegnap, november 22-én, pénteken az esti órákban Miskolcra látogatott. A delegációt 
elkísérte Tamási István, az Egyesült; Magyar Szénbányák elnöke, Menyhárt László és dr. 
Kálmán Árpád, a Nehézipari Minisztérium helyettes főosztály vezetői.  

A Borsodi Szénbányák székhazában Monos János igazgató köszöntötte a vendégeket, majd 
röviden ismertette a vállalat helyzetét, tevékenységét, eredményeit és feladatait. Tájékoztató-
jában kitért arra is, hogy a bányák koncentrációja, a gépesítés fokozása hogyan segíti elő a 
munka termelékenységének emelését, az önköltség csökkentését.  

Ezt követően Borisz Bratcsenko miniszter átadta a szovjet szénbányászok üdvözletét a borsodi 
bányászoknak és további sikereket kívánt munkájukhoz. Látogatásukról szólva elmondotta, 
hogy először jár hazánkban és Borsod a harmadik szénmedence, ahová eddig eljutottak ná-
lunk. Mindenütt azt tapasztalta, hogy a szénbányászat ínagyar vezetői, mérnökei, közgazdá-
szai, szakemberei jól értik a feladataikat, s mindent megtesznek azért, hogy gazdaságossá 
tegyék a szénbányászaltot Hangsúlyozta, hogy a szocialista tábor országaiban hasonló fela-

dat megvalósításán fáradoznak a szénbányászatban, ezért a továbbiakban többet kell tanul-

mányozni egymás eredményeit, ki kell cserélni a tapasztalatokat, mind több jó módszert kell 
átvenni egymástól, s bátrabban kell kicserélni a véleményeket. Mint mondotta, meg van győ-
ződve róla, hogy magyarországi látogatásuk igen hasznos. A közös feladatok alapján és a 
kölcsönösség elvének gyakorlati megvalósításaként a Szovjetunió Szénbányászati Minisztéri-

uma szívesen fogadja a magyar szakemberek, vezetők érdeklődését a jövőben is.  
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A szovjet szénbányászati delegáció ma délelőtt a Bükkaljai Bányaüzem Tervtárói aknájába 
látogat, ahol a korszerű berendezésekkel ellátott frontfejtésen folyó munkát tanulmányoz-

za.‖52
 

 

„136 ezer tonna szén terven felül  

Jubileumi bányász-sikerek 

A KMP megalakulása ötvenedik, jubileumi évfordulóját kiemelkedő munkasikerekkel 
ünnepelték a borsodi szénmedence bányász szocialista brigádjai.  

Összefogásuk erejét ékesen bizonyítja, hogy csaknem 6 ezer tehervagonból álló vasúti szerel-

vényt töltene meg az a szénmennyiség, amelyet a jubileumi évforduló tiszteletére indított mun-

kaverseny idején a Borsok Szénbányák dolgozói terven felül adtak a népgazdaságnak. A Bor-

sodi Szénbányák termelési tervének eddigi 136 ezer tonnás túlteljesítésén kívül a versengés 
minden területén jubileumhoz méltó eredmények születtek.  

A bányászok a nemes vetélkedés során figyelemmel kísérték a gazdaságos termelés követel-

ményeit és a vevők igényeinek maradéktalan kielégítését. Év elején a vállalat 733 szocialista 

brigádjának minden tagja részt vállalt az általános politikai, vagy szakmai továbbképzésből 
is. Példájuk nyomán azóta minden tíz bányász közül heten csatlakoztak a művelődni vágyó 
brigádtagok népes táborához. A munkán és a tanuláson kívül arra is jutott idejük. hogy gon-

dot fordítsanak munkahelyük, üzemeik környékének csinosítására. A versenyszerződésben 

rögzített 45 ezer óra társadalmi munkánál – az évforduló napjáig – 6 ezer órával többet töl-

töttek el üzemtérrendezéssel, szociális és sportlétesítmények építésével, tatarozásával, parko-

sítással. Járdaépítéssel. A kollektív szellem, a szocialista együtt élés megszilárdítását pedig 
közös színházlátogatásaikról, kirándulásaikról készített naplóbejegyzések, fényképek szinte 
megszámlálhatatlan sorozata teszik emlékezetessé.  

A borsodi bányászok 11 667 szocialista brigádtagjának kiemelkedő versenyeredményei – a 

jubileumi évforduló napja után – egyértelműen bizonyítják: megyénk bányászai szocialista 
tudatossággal tettek és tesznek hitet pártunk politikája mellett.  

– lap –‖53
 

 

 

1969. 

 

„ Javuló termelékenység a borsodi bányákban  

Ismeretes, hogy az új gazdasági mechanizmus első esztendejében valamennyi iparág 
közül a szénbányászatban fokozták leginkább a termelés hatékonyságát. Megyénk két nagy 
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szénbányászati vállalata, a Borsodi Szénbányák és az Ózdvidéki Szénbányák teljes többlet-

termelését a termelékenység javítása útján érte el.  

A termelékenység fokozódását, meggyőzően érzékelteti fő műszaki-gazdasági mutatószámok 
alakulása: a műszakonként elért öszüzemi teljesítmény a Borsodi Szénbányáknál 1245 tonná-
ról 1322 tonnára, az Ózdvidéki Szénbányáknál 919 tonnáról 946 tonnára emelkedett  

A bányákban a termelés hatékonyságát egész sor műszaki és szervezési intézkedés segítségé-
vel javították meg. Igen sokat jelentett többek között a szénjövesztés gépesítése és a termelés 
koncentrálása.  

Természetesen a szénbányák gazdaságosságán, termelékenységén akad még javítanivaló. Ezt 
szolgálja az egyes üzemek műszaki színvonalának további emelése is.  

A szuhakállói 2-es aknán például még januárban megkezdik a 75 méteres gépesített frontfej-

tést. A fejtés folyamatossága itt mintegy 4–5 évre biztosítottnak látszik, s az erőművekben jól 
felhasználható. gyengébb minőségű, kisebb szemnagyságú szénen kívül igen jó minőségű, 
3300 – 3400 kalóriás darabos szenet tudnak kitermelni. A gépesített fejtés befejezésétől a ter-

melés hatékonyságának (avulását várják: a 2-es akna összteljesítménye műszakonként a 2,5 
tonnát is meghaladja.  

Lyukóbányán február elején kezdenek érdekes kísérletet. Pajzsbiztosítású, gépi jövesztésű 
frontfejtést vezetnek be. A fejtés magassága 2.4 méter, kísérleti homlokszélessége pedig 52 

méter lesz. A kísérlettől többek között nagy vágási sebesség elérését várják. A tervezett előre-

haladási sebesség több mint 3 méter lesz naponta.  

Ha a mintegy két hónapon át; tartó kísérlet sikerül, a berendezést száz méter homlokszéles-

ségre egészítik ki.  

A szénbányák műszaki fejlesztési terveiben természetesen további üzemek gépesítése, korsze-

rűsítése is szerepel.‖54
 

 

Sajószentpéter III. aknáról egy hír. 

 

„ Hárommilliós megtakarítás  

A Bükkaljai Bányaüzemhez tartozó III-as aknán nagy gondot fordítanak a gazdaságos 

termelésre. Ennek egyik fontos állomása volt, amikor megfelelő számítások után, hozzákezd-

tek a fatelep megszüntetéséhez. Az akna részére szükséges faanyagot Berentéről biztosítják, s 
még a szállítási költségeket is figyelembe véve sokkal olcsóbb a bányafa önköltsége, mintha 

azt helyben tárolnák. De még ennél is jelentősebb az az intézkedés, ami a szén szállítására 
vonatkozik. Mindeddig az aknán kitermelt szénmennyiséget a MÁV továbbította a fogyasztók-

hoz. 
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Ezért évi 3 millió forintot fizetett a bánya. A szén továbbításának ezt, a módját megszüntették 
és gépkocsikat véve igénybe, Berentére juttatják el a szenet, ahol a fogadó állomás már el-
észült.‖55

 

 

Aztán hír a várpalotai fejlesztésű pajzs-rendszerű fejtésbiztosító berendezésről, ami később 
sokféle változatban a borsodi szénbányáknál is meghonosodik majd. 

 

„ Szokatlan „négyesfogat― a frontfejtésen  

Nagy jelentőséin kísérlet Lyukóbányán  

A lyukóbányai kísérlet méltán keltette fel a szakemberek figyelmét, hiszen ehhez hason-

ló bányagéppel még kevesen találkoztak. A frontfejtésen négy ország gyártmányaiból összeál-

lított gépi berendezés üzemel.  

Egyik érdekessége a magyar gyártmányú páncélpajzsos biztosító szerkezet, amelyet eddig 
csak gyártó vállalatánál, a Várpalotai Szénbányáknál használtak. Az egyenként 110 centimé-
ter széles, acéllemezekkel biztosított, csuklós pajzsegységek tökéletes védelmet nyújtanak a 
főtenyomás és az omlás veszélye ellen. A lyukóbányai V-ös siklói kísérleti fejtés 52 méter 
hosszú fronthomloka mentén 43 ilyen pajzsegységet helyeztek üzembe. Közöttük alig tíz-tíz 
centiméter távolság van és az acéllemezek felülről, hátulról, alulról teljesen zárt páncélfolyo-

sót alkotnak. Egyedül frontfejtés szénfal felőli oldala nyitott. A szerkezet ezáltal a bányászokat 
az omlás ellen maximálisan megvédi, de egyúttal csökkenti a szénfal kidőlését is.  

A több tonnás páncélpajzsok mozgatása rendkívül egyszerű. A tervezők a csuklós fedőlap be-

állítását két nyugatnémet gyártmányú hidraulikus acéltámmal oldották meg. Ehhez hasonlóan 
szelepek és egy-egy vízszintesen elhelyezett harmadik hidraulikus kar segítségével történik az 
egységek előre- tolása is.  

A kísérleti frontfejtés felszerelésének másik érdekessége a Borsodban szintén első alkalommal 

használt KS–1K- típusú szovjet maróhenger. Fémteste kilenc méter hosszú. Embernagyságú, 
vidia-fogakkal teletűzdelt lapátkerekei56

 pedig nemcsak fejtenek, hanem egyúttal be is kotor-

ják a szenet az alatta nyújtózkodó, lengyel gyártmányú láncosvonszoló teknőjébe, ahonnan az 

– egy 1600 méteres gumiszalagsoron – továbbra is emberi kéz érintése nélkül jut el a 
tárológurítóig.  

A lyukóbányai páncélpajzsos kísérleti front eddigi tapasztalatai rendkívül kedvezőek. Ezzel a 
kísérlettel Borsod legmélyebben fekvő bányájában is megoldhatónak látszik a középvastag 
széntelep két legmunkaigényesebb termelési folyamatának – a biztosítási és jövesztés – gépe-

sítése. A  pajzsok és a védelmük alatt működő maróhenger kifogástalanul üzemel. Megfelelő 
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 „Lapátkerék” ez egy egészen költői kifejezés… A maróhenger „marótárcsája” egy csavarfelületekből kialakí
tott fejtő és rakodó szerszám,  egy lemezszerkezet. Ezen kerülnek megfelelő osztásban elhelyezésre a fejtőkések 
tartói. A marótárcsa mérete alkalmazkodott a széntelep vastagságához, keménységéhez, egyéb jellemzőihez, a 

csavarfelület bekezdéseinek száma és emelkedése a rakodási igényhez. A kések száma és kiosztása pedig alapve-

tően befolyásolta a termelt szén szemhullásának (darabos arány) minőségét, valamint a gép stabil, kiegyensúlyo-

zott működését. Ez egy külön fejlesztési szakirány és kutatási téma volt, folyamatosan. 
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szállítási kapacitással egyetlen 52 méteres fronthomlokról, napi 60 vagon szenet képes kiter-

melni. Hasonló hosszúságú, hagyományos kézi frontfejtés termelésének ez több mint kétszere-

sé. Ráadásul a szokásos 16 bányászai szemben üzemeltetéséhez csak 10 dolgozó szükséges.  

A lyukóbányai komplex gépi művelés újszerű kísérlete nemcsak termelési és baleset-biztonsági 
szempontból jelentős. A számos kiváló tulajdonsággal rendelkező magyar, szovjet, nyugatné-
met és lengyel alkatrészekből álló gépi „négyesfogat‖ alkalmazása több milliós 
devizamegtakarítás révén – új lehetőségeket teremt a borsodi középvastag széntelepek auto-

matizált jövesztésében, biztosításában.  

L.P.
57

 

 

Ha visszagondolunk a korábbi évek, évtizedek gépesítési kísérleteire, észre kell vennünk, 
hogy a széntermelést mindig a jövesztési teljesítmény növelésével akarták elérni. (Réselőgé-
pes, széngyalus, maróhengeres jövesztési kísérletek.) Ezzel viszont messze nem tartott lépést a 

fejtések biztosítása és a szállítórendszerek kapacitása sem. Mindkettő hiányosságai a várt és 
tartós „nagytermeléseket‖ nem biztosították. Az önjáró fejtésbiztosító keret-rendszerek, majd 

a pajzsok, a nagyteljesítményű láncosvonszolók és szállítószalagok együttesen tették mindezt 
lehetővé. Ez a komplexitás, ez a szemlélet adta meg a későbbiekben a korszerű termelési 
rendszer alapját.  

Még egyszer hangsúlyozva, minden rendszernek a leggyengébb, legkisebb kapacitású eleme 

határozza meg a teljes rendszer teljesítőképességét! Ezen sem a politikai agitáció, sem az 

egyéni lendület nem segíthet… 

 

„ Szén helyett földgáz! 

A jövő a korszerű energiahordozóké 

Az utóbbi években Borsod megye üzemeiben is erőteljes az átállás a korszerű energia-

hordozókra. Ezzel együtt járt a szénbányászat termelési volumenének csökkentése, s bár a 
szénbánya vállalatoknál ma is jelentős beruházások folynak, ezek elsősorban a gazdaságo-

sabb, minőségi termelést vannak hivatva előmozdítani.  

A jövő útja: a szénhidrogének minél nagyobb mennyiségben történő felhasználása. Ez az ol-

csóbb, a korszerűbb, ám ma még a szénről sem mondhatunk le teljesen... Ez a gondolat állt n 

húszéves fennállását most ünneplő Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület közelmúltban 
rendezett közgyűlésének középpontjában is.  

Az ország energiapolitikájának irányelveit első ízben 1964-ben, majd a múlt év őszén tárgyal-

ták meg a párt  vezető szervei, s az elfogadott koncepció a konkrét intézkedések kidolgozása 

érdekében most kerül a kormány elé. Az azonban már végső elhatározás és egyre jobban köz-

ismert, hogy energia- struktúránkban a szénhidrogének fokozatosan előtérbe kerülnek a szén-

nel szemben, melynek kitermelését a gazdaságosság szabta méretekre kell csökkentenünk.  
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Ha megyénkben a Borsodi, vagy az Ózdi Szénbányák Vállalat termelési tendenciáit vizsgál-

juk, világosan kitűnik, ugyanez elv szellemében dolgoznak. Éppen azért került sor már az el-

múlt években több bánya bezárására, mert a korszerűtlen, gazdaságtalan termelés nem vehet-

te fel a földgázzal és a villamos energiával a versenyt. A hazai földgáz önköltsége ugyanis 

körülbelül egyharmada, a hazai kőolajé körülbelül a fele, sőt, a szovjet import kőolaj ára is 
csak mintegy 70 százaléka a hazai szén átlagos önköltségének.  

De – mint mondtuk – a szén az ország összes energiafogyasztásában még mindig tekintélyes 
részt képvisel, ezért kerül sor a bányákban újabb és újabb – elsősorban a gazdaságosságot 
növelő – beruházásokra.  

Felmerül a kérdés, ha ennyire olcsó a szénhidrogén, akkor miért áldozunk pénzt a bányákra, 
miért nem az olcsóbb energiát vezetjük be nagy tömegben. Ám, mint azt az említett közgyűlé-
sen is aláhúzták: a szénhidrogének nagyobb arányú kitermelése és eljuttatása a fogyasztókhoz 

még számos műszaki és gazdasági probléma megoldását követeli meg. A kitermelés további 
fokozása elkerülhetetlenné teszi a nagy mélységű kutatásokat, Az eddigi mérések szerint az 
ország területének jelentős részén van kilátásunk további kőolaj- és földgázkészletek kiakná-
zására. Csakhogy c területek kutatása a háromezer méternél mélyebb fúrásokat és a geofizi-

kai munka jelentős korszerűsítését igényli.  

Ú j műszaki megoldásokra van szükség a csővezeték hálózatoknál az automatizálás, a hírköz-

lő, illetve a telemechanikai ellenőrző és vezérlő rendszerek kiépítéséhez is. Mindezeken túl: az 
energiatermelő és átalakító iparágak fejlesztése elengedhetetlenné teszi a minél megalapozot-

tabb hosszú távú energiagazdálkodási vizsgálatokat, elsősorban a távlati energiaigények 
meghatározását.  

O. M.‖58
 

Nos, itt érkezünk el egy súlyos, aztán az egész hazai szénbányászat sorsát is meghatározó, sőt 
megpecsételő témához. Nemcsak a szénbányászat jövőjét, de az ország energetikáját is alap-

vetően befolyásolta ez, kihat máig is! 

A hazai szénhidrogén készletek és lehetőségek – minden híreszteléssel ellentétben – erősen 
végesek voltak és ma is azok!!!59

 

Az ország ilyen irányú függősége, mivel külföldről való beszerzésre szorultunk, ezekben az 
években sajnálatos módon egyre inkább nőtt és nőtt… 

Ha végiggondoljuk ezt az egészet, hogy mi az olcsó és mi nem, akkor a törekvés egyértelmű. 
Csakhogy! 

A szén a mienk volt, itt van és hazai munkaerő, hazai munkahelyeken termelte ki. A szénhid-

rogéneket meg kell venni és azon az áron, ahogy az eladó diktálja… 

A pillanatnyi előnyök hazánkban mindig hangsúlyosabbak voltak, mint a hosszú távú, átgon-

dolt érdekek.  
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 Igaz, hogy mindig találnak még gázt, olajat is hazánkban, de a viszonylag könnyű kitermelhetőség már erősen 
korlátos. A nagyreményű, gigantikus gázmezők hazánkban tényleg léteznek! Sajnos ezek 5000… 6000 méter 
mélyen vannak és a kitermelés technológiája ma még erősen vitatott.  
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Aztán, ahogy a világ változott politikailag, gazdaságilag hol a szénhidrogének lettek a vonzó
ak, hol a szén. Ez a hazai szénbányászatra egy idő után lehetetlen és azonnali terheket adott, 

amik egy része óriási pénzekkel még megoldható lett, de időt nem lehet vásárolni! Az elvesz-

tegetett idő súlyos pénzügyi károkat okozott. 

Egyszer leépíteni, bezárni, másszor csúcsra járva szenet termelni ez bizony nem megy… 

Még a „szakmabeli‖ ipari miniszterünk is a „rotterdami kikötői szénárakkal‖ (ausztrál és dél-
afrikai szenek!!!) hasonlítgatta össze, a mi szénárainkat. Ezeket előbb ki kellett termelni, majd 
a fél világot megkerülve kellett volna Rotterdamba hozni és onnan még szerte-széjjel elszál-

lítgatni… Ennek ellenére mégis ezeket ismételgették… Nem is láttunk egy gramm szenet se 
ezekből… 

Ha valaki elgondolkodik a mostani energiapolitikán, akkor manapság is ijesztően, kiszolgálta-

tott helyzetet talál, amin még azonban átgondolatlan dolgokkal, súlyosan rontani is lehet. 

Mindig van lejjebb… és ezt már az elmúlt évtizedekben jó sokszor eljátszották az ország ve-

zetői.  

Óva intek mindenkit, hogy rövid távú érdekek alapján döntsenek, országos, hosszú távú dol-

gokról!  

Még egy megjegyzés, sem politikustól, sem közgazdásztól, sem pénzügyi szakembertől én még 
olyat nem hallottam, hogy súlyosan tévedett, tévedtek bizonyos dolgok megítélésében, amik 

aztán országos, gigantikus károkkal jártak… Arra, hogy valami nem úgy lett hosszú távon, 

aztán „fabrikáltak‖ ideológiákat annál inkább, világpolitika, kiszámíthatatlan események, 
válság, nem várt fordulat, pénzügyi nehézség…   

És még egy!  

A könyvünkben a sajószentpéteri szénbányászaton át folyamatosan bemutattuk, hogy míg a 
hazai bányászt pénzzel, agitációval, érzelmekkel mindig rá lehetett venni, hogy termeljen töb-

bet, az országunk, az emberek érdekében. Erős kétségeim vannak a mai pénzsóvár világban, 
hogy a külföldi partnert, aki valamit ígért, rá tudjuk-e erre venni, hogy megtartsa a szerződést 
és hosszú távon…  

 

„Mérnöknap Berentén  

Kétszáz bányász-műszaki dolgozó értekezlete  

A Borsodi Szénbányák és az Országos Magyar Bányászati– Kohászati Egyesület közös 
rendezvényén a napokban a Borsodi Szénbányák több mint kétszáz műszáki dolgozója adott 
egymásnak találkozót a berentei Központi Szénosztályozómű irodaépületében. Az értekezleten 
megjelent mérnökök részletes előadások keretében ismerkedtek meg a borsodi szénbányászat 
helyzetével, távlati terveivel.  

Előadásában Monos János igazgató elmondotta, hogy a vállalat az elmúlt évben elérte célját: 
1968-ban csaknem 4 millió 900 ezer tonna szenet adott a népgazdaságnak. Országosan a bor-

sodi bányászok termelik a legtöbb szenet, és a lakosság szénellátásában is a hazai termelés 42 
százalékát biztosítják.  
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Előadásában Stoll Lóránt műszaki igazgató a vállalat műszaki fejlesztésének távlatait vázolta. 
Ismertette a koncentráció eddigi eredményeit és megjelölte a feladatokat. Felhívta a figyelmet 
a mérnökök, n műszaki dolgozók felelősségére, akik a fejlesztési program megvalósítása so-

rán nemcsak a borsodi bányák, hanem megyénk ezer és ezer szénbányászának sorsát tartják 
kezükben.‖60

 

 

„ A bányavizek szerepe megyénk vízellátásában  

Tudományos tanácskozás a MTESZ-ben  

Sikeres példák nyomán, az elmúlt évi borsodi műszaki hetek egyik ankétjén vetődött fel 
először az észak-magyarországi bányákban jelenlevő bányavizek hasznosításának gondolata. 

Az ankét során a szakemberek elsősorban a problémákat vetették tel, majd elhatározták, hogy 
a bányavizek hasznosítására munkabizottságot alakítanak.  

A Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyarhoni Földtani Társulat és az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati 'Egyesület területi csoportjai áltál irányított munkabizottság azóta 
felmérte az egyes bányákban levő «vízmennyiséget, a víz kiemelésének költségeit. Felmérésük 
eredményeiről tegnap, március 13-án délután a MTESZ miskolci székhazában megrendezett 
ankéten számoltak be.  

Az ankétot Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatóin, az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesült borsodi csoportjának elnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy Borsod 
megye mostoha vízellátási körülményei igen sürgőssé teszik a bányavizekben rejlő tartalékok 
mielőbbi hasznosítását. Megyénk vízigénye a jövőben gyors ütemben fokozódik. Elég csak 
fejlődő városainkra, vagy például az épülő sörgyár szükségleteire gondolnunk. A bányavizek 

hasznosításával jelentős lépést tehetünk előre a problémák leküzdésében.  

Ezután került sor a bányavíz-hasznosítási munkabizottság egyéves tevékenységének ismerteté-
sére. Az előadásokban szó esett az egyes borsodi és Ózd vidéki szénbányákból kiemelt bánya-

víz mennyiségéről, a víz kiemelésének köbméterenkénti költségéről. Markó Jenő, az Észak-

magyarországi Vízügyi Igazgatóság főmérnöke ismertette, milyen hányadát adják a borsodi 
és Ózd vidéki szénbányákból kitermelt vizek a megye természetes, hasznosítható vizeinek. Az 
ankét előadói értékelték a kiemelt bányavizek felhasználásának lehelőségeit.  

Ismeretes, hogy a szénbányáknak mindenképpen ki kell emelniük a bányákban előtörő vizet, s 
mint az ankéton többen hangsúlyozták, az új gazdasági mechanizmusban egyáltalán nem min-

degy, hogy a kiemelés költségeit a bányák, vagy a kiemelt vizet hasznosító vállalatok vise-

lik.‖61
 

 

„ A népi ellenőrzés a szénellátásról 

Panaszok  
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A TÜZÉP encsi telepen igen feszült a hangulat. Az irodában, az udvaron sok a dühös 
ember.  

– Tessék elképzelni – magyarázza egy középkorú ember – hajnalban kelek, s megyek a vas-

gyárba. Hazajövök, s ezzel fogad az asszony: nem tud főzni, hideg a lakás, nincs szén.  

Sátoraljaújhelyen a szén után sóvárgók betörik a megrendelő iroda ablakát. S van telep, ahol 

a vevők összetörik a berendezést.   

Van időszak, amikor Miskolcon ezzel utasítják el a megrendelőt: „Sajnos, csak négy-öt hét 
múlva...‖  

Van, amikor elveszik ugyan a szénért járó pénzt, vagy a szénutalványt, – de a szállítás késik, 
késik. Az emberek szidják a TÜZÉP-et, az AKÖV- öt, az egész magyar szénbányászatot. S nem 
értik, miért csuknak be bányákat, amikor az igényeket nem tudják kielégíteni.  

Mi van a jelenségek mögött?  

Hat megyére kiterjedő vizsgálat szerves részeként 80 népi ellenőr, kiváló és lelkiisme-

retes szakember lát munkához. A tanulmánynak beillő jelentés, valamint a NEB62
 Borsod me-

gyei Bizottságának kibővített ülésén lepergő élénk vita feltárja a jelenségek okát.  

Igen sokat mond a KNEB képviselőjének tömör közlése:  

– A hat megyében befejezés felé közeledik a vizsgálat. A legtöbb szénellátási probléma abban 
a két megyében van, ahol szénbányák vannak.  

A kettő közül az egyik Borsod. És olyan tragikomikus helyzet is van, hogy a borsodi fmsz-

telepek
63

 a nyíregyházi TÜZÉP-pel tárgyalnak szén dolgában. Arról a szénről, amit itt, a me-

gyében termelnek. Idézet a MESZÖV64
 képviselőjének felszólalásából:  
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 A népi ellenőrzésről 1957 decemberében elfogadott VII. törvény (annak végrehajtásáról az 1958 januárjában 
közzétett 6/1958. Korm. számú rendelet gondoskodott) értelmében létrehozták a központi, megyei és járási népi 
ellenőrző bizottságokat. Feladatukat a következőkben határozták meg: segítségnyújtás az állami szerveknek az 
állami és állampolgári fegyelem megszilárdításának terén, illetve a nép vagyonának védelmében és a visszaélé
sek – a lopások, csalások, sikkasztások, a társadalmi tulajdon hanyag kezeléséből és különböző mulasztásokból 
származó anyagi károk – leleplezésének érdekében (azok leginkább a kereskedelem, építőipar, könnyűipari üze-

mek területét jellemezték), a közérdekű bejelentések révén tudomására hozott ellenséges elemek elleni fellépés, a 
túlzott bürokrácia és korrupció megakadályozása. Megszabták továbbá azt is, hogy nem lehetnek tekintettel az 
elkövetők személyére és az általuk betöltött állásra, s hogy közre kell működniük a feltárt hiányosságok meg-

szüntetésében és javaslatot kellett tenniük az egyes személyek felelősségre vonását illetően. A bűnesetek, vissza-

élések felderítéséhez nagy segítséget vártak a „dolgozóktól”, akiket arra biztattak, hogy „ha valahol visszásságot, 
felelőtlenséget, visszaélést tapasztalnak”, tegyék meg közérdekű – szóbeli vagy írásos – bejelentéseiket. A Népi  
ellenőrzési Bizottság legfőbb szerve, a Központi Népi ellenőrzési Bizottság (KNeB) egy elnökből, két elnökhe-

lyettesből és 12 tagból állt, mindegyikőjüket a Népköztársaság elnöki Tanácsa nevezte ki, s az elnöki Tanács volt 
jogosult a visszahívásukra. Az életre hívott intézménynek szánt feladatok jelentőségét, illetve a szervezet hatal-

mát jelzi, hogy elnöke, annak akadályoztatása esetén pedig az általános elnökhelyettes részt vett a Miniszterta-

nács ülésein, továbbá az is, hogy a KNeB munkatervét maga a Minisztertanács hagyta jóvá, sőt, a Miniszterta-

nács utasíthatta a KNeB-et a munkatervbe fel nem vett feladat elvégzésére. A KNeB által irányított munka nagy-

ságrendjét mutatja az is, hogy a gazdálkodás rendjét súlyosan sértő bűntett alapos gyanúja esetén az elnök köte-

les volt magát a legfelsőbb ügyészt értesíteni; a KNeB ülésein egyébként tanácskozási joggal jelen lehetett a 
legfelsőbb ügyész. A KNeB saját lapot is kiadott Népi ellenőrzés címmel. A feddhetetlenség jegyében a Népi 
ellenőrzési Bizottság (NeB) tagjaitól elvárták a rendszerhűséget, a büntetlen előéletet, a példamutató magatartást 
mind a magánélet, mind a munka tekintetében. 
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– Bevallom, hogy több milliós értékben más megyéből is szerzünk be árut.  

Ez a néhány mozzanat is azt mutatja, hogy a baj okát a miskolci TÜZÉP-nél kell keresni, 

amely ma is a régi vágányon halad. Magas lovon ül, hatóságnak képzeli magát, s hiányzanak 
működésében a rugalmas megoldások.  

Az igény nő – de kevesebb a szén  

A megyében 24 állami és 25 fmsz-telep
65

 működik. A nagy megyéhez viszonyítva ez ke-

vés. Van ugyan 19 magánkereskedő is, de ebből fura módon, 17 Miskolcon működik, s na-

gyobb részben erősen kifogásolható módon. Vannak, akik szívesen gyártanak elméleteket: 
„Ma már a lakosság kevesebb szenet vesz‖.  

Ez azonban felületes munkára, rossz piaci információkra vall. Arra, hiszen tavaly 3,8 száza-

lékkal – ezen belül az fmsz 21,4 százalékkal – több szenet adtak el, s még többet adhattak vol-

na, ha ismerik a tényleges igényeket. Idézet a NEB-jelentésből: „... az elmúlt év IV. negyedév-

ében sem mennyiségben, sem választékban nem tudott a megye kereskedelme eleget tenni a 
keresletnek. A szénhiány október hónapban kezdődött és több településen december utolsó 
dekádjáig fennállott.‖  

Készlet nincs – de elmélet van  

A kereskedelmi érzék hiányára, a rossz készletezésre vall, hogy a szezonban feltűnően 
kevés szén volt a telepekén. Az fmsz-eknél december utolsó napjaiban mindössze 1 napos kész-

let volt. És a megye legnagyobb tüzelőanyag-telepén, a miskolci Sajó-parton is megdöbbentő-
en kevés volt a szén. A másik miskolci telepen októberben naponta 220–820 tonna szenet igé-
nyeltek a megrendelők – de csak 30–80 tonnát szállítottak ki. És miután sokszor csak diszpo-

zíciót, s nem szenet adtak el, a lakosság – ok nélkül – az AKÖV-öt hibáztatta. És ha Miskolcon 
is ilyen állapotok uralkodtak, el lehet képzelni, hogy mi lehetett a megye szívétől távolabbi 
helyeken. A vizsgálatkor, s az anyag vitatásakor is elhangzott a kérdés:  

– Miért nem gondoskodnak nagyobb tartalékról?  

– A borsodi szén nem alkalmas a tárolásra. Három nap alatt, elporlik — hangzott a TÜZÉP 
igazgatójának a válasza.  

Érdemes visszaemlékezni egy korábbi, s más jellegű vizsgálatra. Akkor, a több hónapos szén-

ről ezt mondották:  

–Minél tovább áll a szén. annál jobb kalóriaértéke, mert eltávozik belőle a nedvesség. 

Magánkereskedő soron kívül és nagyban  

Mind a jelentésben, mind a vitában sok szó esett a magánkereskedőkről, fuvarosokról. 
A magánkereskedők voltaképpen arra kapnak engedélyt, hogy a kis pénzű emberek 50 kilós, 
egy-két mázsás igényeit elégítsék ki, segítsenek átmenetileg a gondokon. Sajnálatosan és első-
sorban a TÜZÉP hibájából ez, teljesen eltorzult, s egyesek számára a visszaélések, nagy üzle-

tek lebonyolításának tehetősége lett.  

Képzeljük csak el ezt a súlyos ellentmondást.  
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A szénutalvány árát a dolgozóktól már régen levonták. De a szén szállítása késik. Késik az 

illetményszén, illetve az amelyet a vevő már több hete kifizetett. 

De ha sok pénzem van, szólok egy magánkereskedőnek, s többnyire a kívánt mennyiség rövid 
időn belül a lakásomon van. 

A TÜZÉP tudja és sajnos saját megrendelői, s hitele rovására csinálja. Hogyan? Idézet az 
AKÖV leveléből: „Szeptember 9-én a Sajó- parti TÜZÉP-telepen az a sajnálatos eset fordult 
elő, hogy a beérkezett 3000 mázsa szénből 1100 mázsát a magánfuvarosokkal szállíttattak ki, 

úgy, hogy a magánfuvarosok a TÜZÉP-telep előtt és a Pázsit utcában tárolták le a szenet és 

délutón vitték el a rendeltetési helyére."  

Idézet a NEB-jelentésből: „ A vizsgált szerveknél – a TÜZÉP Vállalatnál, bányavállalatoknál 
– határozottan megállapítható volt, hogy a  magánkereskedők jobb ellátásban részesülnek, 

mint sok vidéki állami, illetve szövetkezeti tüzelőanyag-telep. A Miskolcon működő magánke-

reskedők például 1968. IV. negyedévében mintegy 50 000 mázsa szénre kaptak a TÜZÉP Vál-

lalattól diszpozíciót, kifejezetten darabos szénfajtákra‖.  

„Kifejezetten‖ darabosra, amelyhez válogatási jogot is nyernek, s ugyanakkor a TÜZÉP saját 
megrendelőinek szállított szénről ez. a jellemzés. „Gyengébb minőségűek, nagyobb portar-

talmúak voltak.‖ Szerencsen a telep vezetői a szén értékesítését „albérletbe‖ adták ki a ma-

gán fuvarosoknak… .a magánfuvarosok vették fel lakásaikon a megrendeléseket és a szén  
ellenértékét. Az adott szén árával a TÜZÉP- telepnek csak napok múlva számoltak el, bár 
azok vagon tételeket képeztek". Nincs tévedés- vagontételekben, tehát nagyban üzleteltek.  

Elhangzott a vitában: a kiskereskedők, a magánt fuvarosok működését szigorú rendelkezések 
szabályozzák. Ezt be is kell tartani. De hát miért kell erre figyelmeztetni a TÜZÉP-eket és 
miért dolgozik a vállalat önmaga ellen?  

(csorba)‖66
 

 

Ez egy költői kérdés a cikk végén? Én megválaszolom, azért mert pénz volt benne és nem is 
kevés! A hiánygazdálkodásnak – ha az csak időleges is – mindig megvannak a „vámszedői‖! 

Akkor is, most is… 

Aztán ez a cikk még folytatódik több részben, de mindig, minden rendelkezés, törvény annyit 
ér, amennyit betartatnak belőle… 

 

„ Szénbányászati kormánybizottságok megyénkben  

A KGST szénbányászati szekciójának 30. kormánybizottsági ülése csütörtökön kezdő-
dött Budapesten. Ez alkalommal hét baráti ország szénvagyonának korszerű hasznosítását 
tanulmányozzák. Elsősorban az energiahordozók korszerű hasznosításáról, s ezzel kapcsolat-

ban a legkorszerűbb technikai alkalmazásokról tárgyalnak, beleértve az atom- technika új 
alkalmazásait is.  
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A szakértőkből álló bizottságok most dolgozzák ki a részleteket, s kedden kerül majd sor a 
kormánybizottságok plenáris ülésére. Közben a kormánybizottságok vezetői látogatásokat 
tesznek az országban, közte ellátogatnak megyénkbe is.  

A kedves vendégeket, akik dr Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter társaságában pénteken 
érkeztek megyénkbe, dr. Bodnár Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság 
első titkára és Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója fogadta. A vendéglátók. vala-

mint a Borsodi Szénbányák Vállalat vezető szakembereinek társaságában a kormánybizott-
ságok tanulmányozták a borsodi szénmedencében a korszerű bányagépekkel eddig elért 
eredményeket és a gépesítés újabb lehetőségeit…‖ 

67
 

 

„ Megvalósítjuk a IX. pártkongresszus határozatait 

… Monos János elvtárs, a Borsodi Szénbányák igazgatója a szénbányászattal kapcso-

latban elmondotta a gazdasági irányítás kezdetével 15 ezer embert kell más munkára irányí-
tani, 17 aknaüzemet pedig szanálni.68

 A bányászatnak e különös helyzetre fel kellett készülni, s 
csak úgy lehetett és lehet eredményesen megoldani e nagy feladatokat, ha a megyei pártveze-

téssel egyetértésben dolgoznak. Felhívta a figyelmet a felszólaló a gépesítésre, a bányászat 
általános korszerűsítésére. Gondolkoznak, hogyan lehetne csökkenteni azon a 40 milliós költ-
ségen, amelyet a bányászok mintegy 200 községből való szállítására fordítanak. Mint jelen-

ségre utalva elmondotta; a bányászok nem adják gyermekeiket bányásznak…‖69
 

 

„Sajószentpéteren újjászületett a művelődési központ 

Régen vártak már a sajószentpéteriek a bányatelepi művelődési központ újjászületésé-
re.  

Talán kicsit hosszúra is nyúlt a várakozás, a zárva tartás ideje, de az elmúlt szombaton, május 
31-én végre olyan művelődési intézményt vehettek birtokukba a szentpéteri bányászok és más 
dolgozók, amely a korszerű népművelési munkához, a szabad idő kellemes, hasznos szórako-

zásokkal történő kitöltéséhez igen jó keretül szolgálhat. A művelődési központ Petőfi Sándor 
nevét vette fel, és szombaton este tartották részben a névadó ünnepséget, részben az újjászüle-

tett intézmény avatását, amelyet mindjárt műsorral is egybekötöttek.  

A bányász fúvószenekar pattogó indulói mellett gyülekezett a közönség a névadó ünnepségre, 
amelyen a központi bányász irodalmi színpad tagjainak rövid Petőfi- műsora után dr. Bíró 
György, a Miskolci járási Tanács vb- elnökhelyettese mondott rövid ünnepi beszédet. Szólt a 
művelődési házak feladatairól, művelődéspolitikai munkánkról és kiemelte, hogy ez az új mű-
velődési központ Sajószentpéter minden dolgozójának önművelését és szórakozását kívánja 
szolgálni, s felhívta a figyelmet a községben levő, a művelődést segíteni tudó erőforrások ösz-

szefogására.  
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Jáni Gyula (balra) és Restás Dezső70
 

 

Átadta Haris Lászlónak, a művelődési központ 
igazgatójának a működési engedélyt, átvágta a 
bejárat előtti vörös szalagot, s ezzel jelképesen is 
megnyílt a művelődési intézmény a közönség előtt.  

Az ünnepség a nagyteremben folytatódott, ahol a 
bányászhimnusz hangjai után Jáni Gyula, a 

Bükkaljai Bányaüzem igazgatója mondott ünnepi 
beszédet. Elmondta, hogy a több mint tizenhatezer 

lelkes község régóta várta ennek a művelődési 
központnak újjászületését, hiszen a községben a bányász kulturális életnek régi hagyományai 
vannak, s a művelődési objektum hiánya a község egész életében jelentett kiesést, hiányossá-
got. A művelődési központ létrejöttét segítette a Borsodi Szénbányák Vállalat, a bányászszak-

szervezet, és nem utolsósorban a sok lelkes társadalmi munkás. A szocialista brigádok 1860, a 
KISZ-tagok és más aktívák 4770 társadalmi munkaórát dolgoztak a művelődési központ újjá-
építésén. Restás Dezső, a bányászszakszervezet borsodi szb-titkára vette át az épületet, beszélt 
az új feladatokról, és arról a bizalomról, amellyel a Petőfi Sándor Művelődési Központ mun-

kája elé tekintenek. Jáni Gyula kiváló dolgozó kitüntetéseket és pénzjutalmakat adott át az 
újjáépítésben legkiemelkedőbb munkát végző dolgozóknak, majd művészi műsor következett, 
amelyben a bányász központi irodalmi színpad tagjai bemutatták Őszi rózsa, vörös szegfű 
című műsorukat. Több szép számmal szerepeltek a helyi mozgásművészeti csoport tagjai, 

majd budapesti vendégművészek léptek a közönség elé. A vendégművészek műsorából ki kell 
emelnünk Merán Lajos és Gencsi Sári dalszámait, valamint Pécsi Sándor Kossuth-díjas szín-

művész, a község szülötte versmondását.  

(bm)‖71
 

 

„ Terv és önköltség a Terv-tárón  

A számvetés nem mondható biztatónak. A Bükkaljai Bányaüzemhez tartozó Terv-tárón 
eléggé nagy terhet jeleni az önköltség kedvezőtlen alakulása. Itt szorít a cipő.  

A szállítás-korszerűsítést mind az aknánál, mind üzemi szinten örömmel üdvözölték, viszont 
elmondják:  

– Amikor a múlt év végén elkészült az 1969-re szóló terv, ennek a feladatnak a végrehajtásá-
hoz költséget nem terveztek.  

Az igény menet közben jelentkezett, a szállítás kapacitásának a növelésére nagyon nagy szük-

ség van, de...  
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Az új helyzet új körülményeket teremtett. E korszerűsítéssel járó beruházás lényegesen meg-

növeli az önköltséget, ami kedvezőtlen lehet nem csak az aknára, de az egész üzemre vonat-

koztatva is A szükséges berendezések ára négymillió forint. S ha ehhez hozzávesszük a ráfor-

dítandó műszakokat, s az egyéb költségeket, az összeg lényegesen megnövekszik.  

Megnövekszik tehát a szén tonnánkénti önköltségi ára is.  

Miután e korszerűsítési feladatra a harmadik negyedévben kerül sor, a negyedévet alapul 
véve. üzemi szinten az önköltség mintegy 25, csak az akna, tehát Terv-táró esetében pedig 35–
40 forinttal lesz magasabb egy tonna kitermelt szén költsége, mint jelenleg.  

Természetesen ismerik a helyzetet a Borsodi Szénbányák igazgatóságán is, ahol keresik, ku-

tatják a módosításra alapot nyújtó lehetőségeket és feltételeket.‖72
 

 

Ezen a nyáron érettségizett le Kazincbarcikán a Ságváriban az első „bányász‖ szakközépis-

kolai osztály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokan közülünk, korkedvezményes nyugdíjukig, vagy a vállalat megszűnéséig a Borsodi 

Szénbányák dolgozói voltak. Sok osztálytársunk pedig más szakmákban, más szakterületeken 

állta meg e helyét. 

 

 

„ Gondok Terv-tárón  
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Mostanában egymást érik a meglepetések a Bükkaljai Bányaüzemben. Az ide tartozó 
három akna közül a legkritikusabb a helyzet Terv-tárón. Az igazgató, Jányi Gyula gondterhel-

ten nyitja szét a dossziékat, előszedi feljegyzéseit is, hogy pontos adatokkal illusztrálja: való-
ban nehéz helyzetben van most Bükkalja, de a kilátások azért biztatóak.  

– A figyelem középpontjában most Terv-táró áll, ahol már az első negyedév is sok nehézség-

gel, rengeteg erőfeszítéssel járt. A dobsonos frontokon kerültünk szinte nap, mint nap váratlan 
meglepetések elé – mondja az igazgató.  

S e meglepetéseknek még most sincs vége. Az utóbbi három hétben 17 vetővel kellett megbir-

kózni, ami azt jelenti, hogy más mezőbe kellett átállni, kiszerelve a félbehagyott frontokat, a 

vékony telep, a töredezett főte vagy a vető miatt.  

Hogy milyen ellenfélnek bizonyult esetenként az így kialakult helyzet, arra csak egy példát. 
Korábban, hasonló akadályok miatt egy front átszerelése két és fél napig tartott csupán. Mos-

tanában előfordult, hogy öt napot is igénybe vett ez a feladat. Ez alatt csökkent a termelés, 
növekedett Tervtáró adóssága, s lényegesen megcsappant az a szénmennyiség, amit üzemi 
szinten túlteljesítésként tartottak számon.  

Az első negyedévi nagyfokú lemaradás miatt természetesen az esedékes prémiumot – mintegy 

300 ezer forintot – sem fizethették ki, hiszen az ilyen juttatás a mindenkor esedékes tervek 
teljesítése után jár.  

Nem a bányaüzem vezetőin és dolgozóin múlott, hogy ilyen helyzetbe kerültek az év első há-
rom hónapjában. Olyan természeti, geológiai adottságok akadályozták a munkát, aminek le-

győzéséhez idő kell.  

S hogy az üzemnél lelkiismeretesen gazdálkodtak az idővel, s mindent elkövettek a lemaradás 
pótlására, arra a legékesebb bizonyíték, hogy június elsejével bezárólag már túl is teljesítették 
a tervet.  

Ezeknek az objektív okoknak az ismeretében ígéretet kaptak arra, hogyha fél éves szinten ele-

get tesznek tervfeladataiknak, akkor az első negyedévben elmaradt és megvont prémiumot is 

kifizetik.   

Az igazgató feljegyzéseiből | olvasva, a tények és adatok \ igazolják: Bükkalja hétköznapjai 
nem rózsásak, de minden gond és nehézség ellenére, sem kilátástalanok.  

(–th)‖73
 

 

„ Gépek a bányában 

Csökken a szén önköltsége 

A Borsodi Szénbányák 1969. évre szóló gazdasági és politikai intézkedési tervében 
igen nagy súllyal szerepelnek a vállalat műszaki fejlesztési célkitűzéséi. A fejlesztési elképze-

lések szerint, mind több és több föld alatti munkafolyamatot kell gépesíteni a termelés haté-
konyságának fokozása, a jobb gazdasági eredmények érdekében.  
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A vállalat szakemberei törekednek a munka jobb megszervezésére, a termelés koncentrálásá-
ra. Az eredeti célkitűzések szerint, a vállalat összes termelésén belül, a frontfejtés arányának 
1969 végére el kell érnie a 84 százalékot. Már most látszik azonban, hogy a korszerű munka-

helyek kialakítása a vártnál is jobb ütemben halad: a frontfejtés aránya már az első negyedév 
végére elérte a 83,6 százalékot.  

A frontokon a termelés hatékonyságát korszerű, nagy termelékenységű gépek beállításával 
növelik. A műszaki fejlesztési célkitűzések a frontfejtés gépesítésének arányát az év végére 36 
százalékban határozták meg, a vállalat azonban ezt a tervét is túlteljesítette, a frontokon már 
májusban csaknem 40 százalékban gépek végezték a munkát.  

A Borsodi Szénbányák üzemeiben jelenleg 13 jövesztőgép dolgozik. A gépek egy részét a Szov-

jetunióból, Csehszlovákiából és Lengyelországból szerezte be a vállalat. A vágathajtó gépeket 
hazánkban gyártják. Az utóbbiak közül Borsodban dolgozik az első – igen szellemes konstruk-

ciójú – F-6-os típusú gép.74
 Ez a gép végzi a szén kitermelését és feltárását az ormosbányai 

VI. aknában.  

A műszaki fejlesztésben természetesen az eddig elért eredmények ellenére sincs megállás. Az 
év hátralevő részében a vállalat újabb gépek vásárlását tervezi. Lyukóbányán egy új szovjet 
két-marótárcsás fejtőgép munkába állítását tervezik. Lengyelországból újabb egymarótár- 

csás gépeket vásárol a Borsodi Szénbányák Vállalat. Széngyalu beszerzését is tervezik.  

Sok gondot fordítanak a frontfejtések gépi biztosítóberendezéseinek elterjesztésére is. Az ön-

járó biztosító berendezések száma tavaly óta máris megháromszorozódott. Jelenleg összesen 
720 méternyi frontszakaszon, a teljes fronthosszúság 22 százalékán alkalmazzák a régi, ha-

gyományos módszereknél sokkal jobb önjáró, biztosító berendezéseket. Igen nagy sikerrel 
alkalmazzák többek között a magyar hidraulikus pajzsbiztosító berendezést. Az év második 
felében a meglevő 9 mellé további két önjáró frontbiztosító munkába állítását tervezi a válla-

lat.  

A fejtés, rakodás és a biztosítás gépesítésének előnyeit meggyőzően bizonyítja, hogy az utóbbi 
időben kialakítót munkahelyeken a termelékenység a hagyományos, robbantásos eljárásoké-
hoz képest háromszorosára növekedett. Emellett a gépek természetesen mentesítik a bányá-
szokat a nehéz fizikai munkál alól, és igen nagy mértékben csökkentik a balesetveszélyt.  

A szénbányászat napjainkban forradalmi átalakulásokon megy keresztül. Ebben az átalaku-

lásban a Borsodi Szénbányák Vállalat országosan is az élvonalban halad. A különféle műsza-

ki és szervezési intézkedések – a termelés koncentrálása és a gépesítés – eredményeként a 
széntermelés önköltsége tonnánként 30–41 forinttal csökkent. A vállalat tervei szerint, a telje-

sítménynek az év végéig körülbelül 13 százalékkal kell növekednie. A termelés növekedése és 
a költségek csökkentése lehetővé teszi, hogy a Borsodi Szénbányák üzemei már 1969-ben ren-

tábilisan működjenek.  

F. T.‖75
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„500 ezer forint sorsa 

A Borsodi Szénbányákhoz tartozó üzemekben, bármerre is jár a látogató, nagyfokú 
változásoknak lehet tanúja. Mindenütt korszerű gépek és berendezések segítik a munkát, ked-

vezőbb feltételeket teremtve a műveléshez. Természetesen e „segítőtársak‖ gondozásra is szo-

rulnak, ami a karbantartók feladata.  

A karbantartók jutnak most új otthonhoz a Bükkaljai Bányaüzemhez tartozó berentei aknán. 
Nagy értékű felújítás kezdődött itt. A régi TMK-műhelyt kibővítik, amire 500 ezer forintot for-

dítanak. Ha elkészül, a TMK-műhely Sajószentpéterről átköltözik ide, amit azt jelenti, hogy az 
eddigieknél sokkal gyorsabban és koncentráltabban tudnak segíteni egy-egy üzemzavar, vagy 
bármilyen probléma megoldásánál.‖76

 

 

„ Tonnákban mérhető forintok  

Kifizették a megvont prémiumot a Bükkaljai Bányaüzemnél 

Mosolyogva fogad az igazgató a Bükkaljai Bányaüzemnél. Jó hírt közöl, amit a napló-
jából előkerült adatokkal illusztrál is.  

A történethez tartozik, hogy az első negyedévben a nagyfokú lemaradás miatt az esedékes 
prémiumot – mintegy 300 ezer forintot – nem fizették ki a számukra, hiszen az ilyen juttatás a 
mindenkor esedékes tervek teljesítése után jár. Nem a bányaüzem vezetőin és dolgozóin mú-
lott, hogy ilyen helyzetbe kerültek az év első három hónapjában. 

Olyan természeti, geológiai adottságok akadályozták a munkát, aminek legyőzéséhez idő kell. 
S hogy az üzemnél jól gazdálkodtak az idővel, s mindent elkövettek a lemaradás pótlására, 
arra a legékesebb bizonyítékot az első fél év eredményei adják. Nemcsak a lemaradást pótol-

ták, de terven felül még 9 ezer tonna szenet adtak a népgazdaságnak. Egyéb vonatkozásban is 
sikeres volt az év első hat hónapja, csupán a darabos szemhullásban nem érték el azt a szin-

tet, amit a terv előirt.  

A jól végzett munka elismerése nem is maradt el. Az első negyedévben kialakult objektív okok 
ismeretében ígéretet kaptak arra, hogy ha féléves szinten eleget tesznek tervfeladatuknak, ak-

kor az első negyedévben elmaradt és megvont prémiumot is kifizetik.  

A Borsodi Szénbányák igazgatósága beváltotta ígéretét. A prémiumot már kifizették, igaz, 

hogy nem a teljes összeget (a megvont összegnek •mintegy, kétharmadát), miután a darabos 

szemhullásban nem érték el a kívánt eredményt, ami viszont nem írható kizárólag a Bükkaljai 
Bányaüzem vezetőinek és dolgozóinak, a számlájára. Ennek teljesítéséhez még sok olyan felté-
tel, technológiai és egyéb követelmény kialakítására van szükség, amihez idő kell.  

Az anyagi ösztönzésnek ez a módja, a rugalmas intézkedés tehát, ami ez esetben is jellemző 
volt a Borsodi Szénbányákra, tonnákban mérhető eredményeket hozott a Bükkaljai Bánya-

üzem esetében is.  
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(– th)‖77
 

 

„ Egy utasítás, amely százezrekbe kerülhet 

A Borsodi Szénbányák egyik legjobban gépesített üzeme Tervtáró. Ma is egyik legfőbb 
jellemzője ennek az aknának a korszerűsítés. A beruházások mértéke milliókban mérhető. 
Most folyik a szállítás rendszerének teljes rekonstrukciója, amihez csak a szükséges anyag 
biztosítása négymillióba kerül. S ha ehhez hozzászámítjuk a beruházás jellegű berendezések 
értékét, akkor látható igazán, hogy itt nem akármilyen feladat végrehajtásáról van szó.  

A rekonstrukció keretében, az új frontmezőben a korábbi évek gyakorlatának és a kedvező 
tapasztalatoknak az alapján, az üzem által kidolgozott és kifejlesztett, automatizált vezérlésű 
gumiszalagot építenek be. S itt, ennél a feladatnál ütköztek egy olyan problémába, aminek 
megoldása meghaladja hatáskörüket.  

A vezérlő kábelrendszer költségeiről van szó, ami összefügg egy bányabiztonsági utasítással. 
E rendelkezést még a bányászatban az automatizálást megelőző időszakban dolgozták ki, s ma 
is ez van érvényben. Módosításán – éppen a tervtárói példa alapján – érdemes lenne gondol-

kodni. Arról van szó ugyanis, hogy az igények és követelmények egészen mások most, mint a 
rendelet megalkotása idején.  

A szállítás rekonstrukciója keretében, a berendezésekhez csatlakozó, úgynevezett vezérlő ká-
belrendszer kialakításához – a szakemberek véleménye szerint – tömör, alumínium kábelek 
beépítésére lenne szükség. S az említett utasítás – miután nem a mai, megváltozott körülmé-
nyekhez igazodik – éppen ezt tiltja meg kategorikusan. Emiatt aztán a költségek is jócskán 
megnövekednek.  

Ha tömör alumíniumból építhetnék ki a szükséges kábelrendszert, 60 ezer forintra lenne csak 
szükség. De mert ezt nem tehetik – s ha a rendelkezést nem változtatják meg – a költségek 
összege 300 ezer forint lesz.  

Nem akármilyen probléma megoldásáról van tehát szó. Az sem közömbös, hogy megtakarítha-

tó lesz-e 240 ezer forint, vagy pedig nem, S mindez egy elavult, idejét múlt bányabiztonsági 
intézkedés miatt.  

A probléma azért is aktuális, mert az ipar egyéb területein, hasonló berendezések és elvek 
alapján működő technológiai rendszerek esetében már elfogadott és megfelelőnek tartott 
módszer mindaz, aminek alkalmazása elé a bányászatban az említett utasítás még tilalomfát 
állít. Érthetően jogos a szakembereit kérdése is: egy, már elavultnak tekinthető rendelkezés 
miatt érdemes ennyi pénzt kidobni az ablakon?‖78
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„ Ismét gazdagodtunk. Miskolcon, a Petőfi téren elkészült a Borsodi Szénbányák Vál-

lalat reprezentatív, a belváros képét kiemelő új székháza. Az ünnepélyes avatásra ma délután 
3 órakor kerül sor.‖79

 

 

Akkor bányásznapi ajándék volt,  
ma már ez is csak emlék… 

 

 

 

Közeledik a tél ismét, eközben a sajtó ismét a „szénhiány‖ miatt hiszté
riázik, még Cseterki Lajos

80
 is leutazott Budapestről „tájékozódni‖… 

  

„A szokásosnál kevesebb – 545 vagon – szenet hoztak a felszínre tegnap délelőtt a 
borsodi bányákból. A teljesítménycsökkenés azonban nem a bányászok helytállásán múlt: a 
folyamatos munkát vagonhiány akadályozta. Volt olyan bányaüzem, ahol több órára is el-

akadt a munka, Ormosbányán pedig 145 tonna szenet a földre kellett lerakni. A vagonhiány 
országos gondunk, s éppen ezért igen jó lenne, ha minden vállalat megszívlelné a kormány-

szervek felhívását, s nagyobb gondot fordítana a vagonok gyors kirakására, a kényszerű ál-

lásidők csökkentésére.‖81
 

 

„ Bányászaink vasárnap is dolgoztak 

Két üzem teljesítette évi tervét  

Terven felül: huszonötezer család évi tüzelőszükségletét biztosítják 

A Borsodi Szénbányák Vállalat két üzeme: a szuhavölgyi, valamint a bükkaljai bánya-

üzem szombatra teljesítette 1969. évi tervéi Ennyi a rövid hír, melyet a két üzem vezetősége 
boldogan továbbított.  

Lássuk, kik állnak e hír mögött; milyen termelésszervezési feladatok megoldásával törtek az 

élre. A szuhavölgyi bányaüzemben 119 szocialista bányász brigád dolgozik, a dolgozók het-

venöt százaléka, a bükkaljai bányaüzemben a dolgozók ötven százaléka van 85 szocialista 

brigádban. Az ő segítségükkel, aktív közreműködésükkel sikerült elérni a kimagasló ered-

ményt, és most újabb vállalást tettek.  
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Azt ígérik, hogy az év hátralevő részében a két üzemből még újabb százezer tonna szenet hoz-

nak felszínre, ami egy család évi négy tonna szénszükségletét figyelembe véve – huszonötezer 
család szénellátását biztosítja.  

Valamennyi bányászdolgozó, de különösen a szocialista brigádtagok derekas munkája egy-

magában még nem hozta volna meg ezt a kimagasló sikert. Hozzájárult, elősegítette azt a 
nagyfokú gépesítés is. A bükkaljai bányaüzemben a Tervtárón komplexen

82
 gépesített frontfej-

tést alakítottak ki.  

A szuhavölgyi Szeles-aknán pedig maróhengeres frontfejtést. E két tényező: a nagyfokú gépe-

sítés és az emberek jó munkája segítette a két bányaüzemet a legjobbak közé. A Borsodi Szén-

bányák Vállalat fejlesztési terveiben ezért továbbra is s gépesítés, a termelés korszerűsítése, 
komplex fejlesztése szerepel.  

Amidőn nyugtázzuk a két bányaüzem sikerét, azt is meg keli állapítanunk, hogy még mindig 
nem mentes a gondoktól, a problémáktól a megye szénellátása.  

Ezért – mint a vállalat központjában elmondták – tizenhét bányaüzemben vasárnap is egy-

harmados műszakot tartottak és a bányászok mintegy ötezer tonna szenet hoztak a felszínre. 
Az ilyen műszakokat mindaddig fenntartják, amíg a szénellátásban lényeges javulás nem ta-

pasztalható.  

A TÜZÉP és a fuvarozó vállalatok ennek megfelelően szervezik munkájukat, és a felszínre 
hozott szenet a lehető leggyorsabb úton a fogyasztókhoz juttatják.‖83

 

 

„ Előre dolgoztak a bányászok  

A Borsodi Szénbányák Vállalatnál a karácsonyi ünnepek alatt széntermelés nem folyt, 
ehelyett december 7-én. 14-én és 21-én, mindhárom vasárnapon egyharmados műszakban 
dolgoztak a szén falaknál.  

Az ünnepek alatt, 25-én és 26-án csak a karbantartók, gépkezelők és fenntartók tartózkodtak, 

dolgoztak a bányában. Működni kellett a ventillátoroknak és a szivattyúknak. Azonkívül a 
fenntartók az ácsolatok kijavításával lehetővé tették a tegnap reggel megindult üzemszerű 
termelést.  

December 27-én a vagonhiány, valamint a Központi Szénosztályozómű drótkötél- pályájának 
üzemszünetéből következő, földre szórt szenet továbbították. A Borsodi Szénbányák Miskolci 
Bányaüzemének lyukói aknájából közel ezer tonna szenet továbbítottak, raktak fel a kötélpá-
lyára.  

Tegnap reggel rendben, a megszokott időben példásan megindult a széntermelés a tömegter-

melő munkahelyeken.‖84
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 Komplex gépesítésű frontfejtés: a fejtésbiztosítás, a jövesztés és a rakodás, valamint a szállítás is teljesen gé
pesített. Mindezt mechanikus, hidraulikus és villamos rendszerek együttesen biztosítják, de mindezt kiképzett, 
hozzáértő emberek kezelik és tartják karban. 
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Aztán egy téma, ami időről-időre végig kísérte a borsodi szénbányászatot. 

 

„ AKALMAS-E?  

Alkalmas-e kokszosításra a borsodi szén? Erre a kérdésre keresnek választ a borsodi 
szénbányák szakemberei. A kísérlet január 5-én kezdődik, s a hónap végén 500 tonna porkok-

szot adnak át a Lenin Kohászati Műveknek.‖85
 

 

E téma sokszor előjött és mindig „elbukott‖. Elbukták az 1930-as években Kandó Kálmánék 

az Alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt-vel, az Imperiál Vegyészeti gyár Rt-vel, sőt még 
a pénzügyileg benne levő, Salgótarjáni Kőszénbánya Rt is… 

Elbukott az ügy az 1950-es években a „borsodi kooperáció‖-ban, pedig itt komoly vegyipari 

és kokszolóműves háttér is létesült. 

A borsodi barnaszén kokszolható, ezt számos kutató és tanulmány bizonyította is, pro és kont-

ra, de szétporlad, így a felhasználása erősen korlátos…  

Ennek dolgait leírtuk a „Hazai barnaszenek kokszosítása‖ fejezetben, ott sok minden megta-

lálható. 
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„Kezdet és vég szétválaszthatatlanul összefonódik,  

ha elkezdődik az új, véget ér a régi.”1
 

 

Lassan eljutunk a sajószentpéteri szénbányászat befejező részéhez. Ezek már az utolsó 
évek lesznek. Csakhogy ezt akkor még nem sokan tudták.  

Az, hogy így alakul a leírtakból majd kiderül. Legfőbb okai a borsodi szénbányászat krónikus 
szakemberhiánya és a bányák intenzív fejlesztése. Amelyek nem fejleszthetők, gépesíthetők 
egy bizonyos szintre, vagy azon is túl, hátrányba kerülnek. Az ott dolgozók viszont nagyon 
értékesek azokban a bányákban, ahol korszerű, nagyüzemi bányászatot lehet végezni. 

 

 1970. 

 

„ Rendes üzemmenet a bányákban 

A nagy havazás egyedül a Miskolci Bányaüzemhez tartozó Lyukói aknánál okozott 

gondot, amennyiben Miskolc és Diósgyőr környéki dolgozók a kisvasúttal nem juthattak fel az 
üzemhez. A kisvasutat munkás- szállító autóbuszokkal helyettesítették. ami körülbelül 100 –
120 bányász, mintegy2 órás termeléskiesését okozta  

A Szuhavölgyi Bányaüzem felsőnyárádi aknájának 90 dolgozója új munkahelyén, a feketevöl-

gyi aknában kezdte meg az új esztendőt. A felsőnyárádi akna az idén ugyanis bezárásra kerül, 

ezért a dolgozókat a feketevölgyi aknába telepítik át. Egyébként a Borsodi Szénbányák köz-

pontjától kapott tájékoztatás szerint a MÁV megfelelő számú üres vagont biztosít a kitermelt 
szén elszállítására.  

Az Ózdvidéki Szénbányák hat üzeméből ötben rendesen megindult a termelés. A MÁVAUT-

járatok késése miatt Putnokon néhány órás késéssel indult csak meg a munka. Hasonló prob-

lémák voltak már az óesztendő utolsó napjaiban a királdi üzemben is. Helyes lenne, ha a köz-

lekedési vállalat nagyobb gondot fordítana a munkásszállító autóbuszjáratok pontos indításá-
ra, a menetidő betartására.”2

 

 

„ A tudományos kutatáshelyzete az egyetemen  

Az Észak-Magyarország interjúja dr. Zambó Jánossal, a Nehézipari Műszaki Egyetem 
rektorával 

… Dr. Zambó János, a Nehézipari Műszaki Egyetem rektora az egyetemi kutatómunka 
helyzetéről és az újabb lehetőségekről a következő interjút adta lapunk munkatársának: 

– Az MSZMP KB tudománypolitikai irányelvei megállapítja, hogy ,,Az egyetemek résztvétele a 
kutatási tevékenységben mennyiségileg nem éri el a kívánatos szintet, rosszabb a nemzetközi 

                                                 
1
 B. M. Grapes 

2
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arányoknál. Az egyetemek viszonylag kevés támogatási kapnak a kutatáshoz, holott az egye-

temeken jelentős kihasználatlan kapacitás áll rendelkezésre. Az oktatás színvonalának fejlesz-

téséhez is nélkülözhetetlen tudományos kutatás es az ehhez szükséges eszközállomány nem 
fejlődött megfelelő ütemben, sőt egyes tudományterületeken – különösen azokon, ahol önálló 
kutatóintézeteket hoztak létre – visszaesett. Nem kielégítő az egyetemek és kutatóintézetek 
kapcsolata.”… 

 

A Nehézipari Műszaki Egyetem 

az 1970-es években3
 

 

 

 

 

 

A Nehézipari Műszaki Egyetem 

könyvtára az 1970-es években4
 

 

Örvendetes, hogy az ipari vállalatok az egye-

temet elsősorban olyan tudományos, alapve-

tő kérdésekkel keresik meg, amelyekre az 

ipari technológiákat, vagy az ipar korszerűsí-
tését alapozni tudják. Az ipar területén vannak kutatóintézetek, a vállalatok mégis az egyete-

met keresik meg. mert azt tapasztalják, hogy ezekben az elméleti, alapvető kérdésekben az 
egyetemek gyorsabban és jobban tudnak a vállalatok segítségére sietni. Az ipari vállalatok 
igénye ezen a területen tehát nő. Ezt a növekvő igényt egyetemünk ki tudja elégíteni. A 

DIMÁVAG-gal például keretszerződés biztosítja az együttműködést elsősorban új gépcsalá-
dok kialakítására. De ebben az együttműkö-
désben benne van az, is. hogy a D1MÁVAG 
szerkesztő, konstrukciós munkával foglalkozó 
mérnökei az egyetemi oktatásba is besegíte-

nek. Hasonló együtt-működésünk van a Lenin 
Kohászati Művekkel és a Borsodi Szénbá-
nyákkal. Persze, ez nem jelenti azt, hogy csak 

a megyei vállalatokkal vagyunk. szoros kap-

csolatban.  

A bányamérnöki kar professzorai például 
igen aktívan reszt vesznek egyrészt az orszá-

gos földtani kutatásban, másrészt pedig új bányászati létesítmények telepítésének kimunkálá-
sában…”5

 

                                                 
3
 Rónaföldi archív 

4
 Rónaföldi archív 
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„ ELEMZIK A VÁLLALÁSOKAT  

A Borsodi Szénbányák szakszervezeti bizottságának kulturális, agitációs és propagan-

dabizottsága január 23-án, pénteken Alberttelepen tanácskozik. Helyszíni vizsgálat alapján 
elemzik a Mákvölgyi Szénbánya Vállalat szocialista brigádjai 1969- es vállalásának kulturális 
vonatkozásait, egybevetik a vállalásokat és a teljesítéseket.”6

 

 

A számtalanszor leírt jelenség a téllel együtt természetesen bekövetkezik! 

 

„ Javult a szénhelyzet. A bányászok vasárnap is termelnek. 

Amint az idő hidegebbre fordul, ez nyomban érezteti hatását a szénbányászatban is. 
Telefonok, megrendelők, közületek és magánosok váltják egymást a TÜZEP- telepeken, s a 

borsodi szénbányászat Kazinczy utcai modem központjában. Az utóbbi hónapokban sok gon-

dunk volt a szénellátással, ma sem gondtalan, de a decemberi állapotokhoz képest javulásról 
beszélhetünk.  

Mint Stoll Lóránt, a Borsodi Szénbányák Vállalat főmérnöke az Észak-Magyarországnak 
adott interjújában tegnap elmondotta, a lakossági és a közületi szénellátás általában kielégí-
tőnek mondható. Átmeneti, helyi jellegű hiányt esetleg a feladott vagonok késése okozhat.  

A szén a megye minden irányába folyamatosan érkezik, de ez a mennyiség még nem tud lépést 
tartani azokkal a lökésszerű igényekkel, amikor pár fokos időváltozás esetén a lakosság töme-

gesen keresi fel az elosztó, illetve értékesítő telepeket.  

Rendkívül nagy felelősséggel, szervezési és műszaki intézkedésekkel munkálkodik a vállalat 
azon, hogy bányaüzemeiből maximális mennyiségű szenet hozzon felszínre. Éppen ezekkel 
biztosították, hogy szénhiány miatt tulajdonképpen senki sem fázik, még ha így, január vége 
felé nincsenek is úgy tele a szeneskamrák, mint máskor szoktak.  

A vasárnapi műszakokkal megtoldott munkahetek nagy megterhelést jelentenek a bányászok-

nak is, de mindaddig fenntartják ezt a rendszert, amíg a szénellátásban teljesen megnyugtató 
fordulat nem következik be.  

A hideg többféleképpen érezteti hatását. Jelentkezik a villamosenergia-fogyasztásban is. 
Mindkét erőművünk teljes kapacitással termel, a szokásosnál is több szénre van szüksége. Ez 
is a borsodi szénbányászat gondját növeli, ezért – mint a főmérnök lapunkat tájékoztatta – a 

most következő vasárnap is valamennyi borsodi bányaüzemben három műszakban termelnek.  

Elismeréssel szólt a szállításról, a MÁV-nak arról a gyors, pontos munkájáról, amellyel a 
kitermelt szén elszállításához a vagonokat biztosítja. Az utolsó tíz nap óta már ott tartunk – 

mondta Stoll Lóránt –, hogy majdnem több vagont küldenek. mint amennyit meg tudunk tölte-

ni. Ugyanezt állapította meg az AKÖV-ről, amely túlnyomórészt a lakosság részére szállít. 
Probléma csak egy helyütt, az erenyői bányában jelentkezik, ahol a kisvasutat már felszámol-

ták.  
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Innen a MÁV csak a vasgyáron keresztül tudja a diószenet és a kockaszenet elszállítani. s át-

menetileg vagonhiányok keletkeznek.  

O.M.”7
 

 

 „ Csaknem 16 órát vett Igénybe egy – a szénfal „vetődése” miatt szükségessé vált – 

átállás a Borsodi Szénbányákhoz tartozó Tervtárón. A földalatti szállítógépeket másik vágat-

ba kellett áthelyezni, hogy folytatni tudják a termelést. Az átállás tegnap, pénteken délben 
fejeződött be. 

A vállalat egyik legjelentősebb, nagykapacitású tárójában kiesett termelés a Borsodi Szénbá-
nyák tegnap délelőtti összeredményét 96 százalékra csökkentette. Délután azonban újra teljes 
erővel megindulhatott a termelés, s minden jel arra mutat: ma reggelre bepótolják a kénysze-

rű lemaradást.”8
 

 

Aztán a furcsa állapot, amikor a „korszerű szénhidrogének koncepció” erőltetése mégsem 
teljesen működik és a „jó öreg szén” kell, de azonnal és bármi áron!!! Ez a mára nézve is 
súlyos igazságokat ad. Viszont krízis-helyzetben ezt már most nem lehetne végrehajtani, mert 
nincs mélyműveléses szénbányászata az országnak… 

 

„ Büszkék lehetnek eredményeikre a borsodi bányászok  

Dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter nyilatkozata az Észak-Magyarországnak – 

Miért dolgoznak vasárnap is a bányászok? – Atomerőmű helyett szénhidrogén erőmű 

Tegnap Borsod megyébe látogatott dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter. Délelőtt a 
megyei pártbizottságon dr. Bodnár Ferenc elvtárssal, a Központi Bizottság tagjával, a megyei 
pártbizottság első titkárával folytatott megbeszélést a Nehézipari Minisztériumhoz tartozó 
Borsod megyei vállalatok helyzetéről, jövőjéről. Délután a Borsodi Szénbányák mákvölgyi 
üzemének központjában, az alberttelepi művelődési házban tartott pártnapot, amelyen részt 
vettek a vállalat többi üzemeinek vezetői, képviselői is. A zsúfolásig megtelt színházteremben 
Gera Ferenc, a Borsodi Szénbányák pártbizottságának munkatársa köszöntötte a megjelente-

ket. Ezt követően dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter számolt be az új gazdasági mecha-

nizmus tapasztalatairól, elemezte népgazdaságunk helyzetet és az 1970. évi célokat, feladato-

kat.  

A beszámoló után számos kérdést tettek fel az előadónak, különösen a szénbányászat, a bor-

sodi bányászkodás jövőjét illetőén.   

A miniszter beszámolóját Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója köszönte meg. Ezt 
követően a nehézipari miniszter sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire. 
Elmondotta, hogy a szénbányászat az utóbbi 2 esztendőben nagymértékben növelte termelé-
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kenységét. Kiváló eredményeket produkált a Borsodi Szénbányák Vállalat, amely az elmúlt 3 
esztendőben 36 százalékkal növelte, a termelékenységet.  

A szénbányászat 700 ezer tonna szénnel többet termelt a múlt esztendőben, mint amennyi az 
év eleji szerződéskötésekben igényként tükröződött. Ennek ellenére mégis szénhiány állott elő, 
amelynek gyors pótlásáról csak úgy lehetett gondoskodni, ha a bányászok a szabad szomba-

tok, illetve vasárnapok alkalmával is dolgoznak. A miniszter hangsúlyozta, hogy az 1964-ben 

jóváhagyott energiapolitikai koncepció helyes. Hazánkban is egyre nagyobb szerepet kapnak 

a szénhidrogének a szénnel szemben az energiaellátásban. A koncepció szerint a jobb hatás-

fokkal hasznosítható szénhidrogének arányát kell növelni az energiastruktúrában. Ez a cél 
látszólag ellentmondásban van azzal a jelenleg: helyzettel, amikor a különböző fogyasztó cso-

portok szinte napról napra újabb és újabb szénigényeket jelentenek be. Ezzel kapcsolatban a 

nehézipari miniszter rámutatott arra, hogy a szabad szombati, illetve vasárnapi műszakokra 
azért van szükség, mivel a villamos energia export-import arányai kedvezőtlen irányba tolód-

tak el, ennek következtében több szénre van szükség; nem realizálódott a tervezett szénimport 
és számos ipari fogyasztó nem képezett megfelelő mennyiségű 
tartalékot.  

 

Dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter  
beszámolóját tartja az alberttelepi pártnapon.  
Mellette Monos János, a Borsodi Szénbányák 

 igazgatója. 9 
 

A szabad szombati, illetve vasárnapi termelés ezért sorsdöntő volt az ország energiahelyzetét 
illetően. Ezek a műszakok a várakozáson felüli termelési eredményeket produkáltak. Köszönet 
illeti a bányászokat, a borsodi bányászokat ezért az önfeláldozó munkáért.  

A jelenlegi helyzet alapján előreláthatólag még februárban is szükség lesz arra, hogy a bá-
nyászok pihenőnapjaikon is dolgozzanak.  

Lapunk munkatársa a borsodi szénbányászat jövőjével kapcsolatos kérdéseket tett fel, ame-

lyekre válaszolva a nehézipari miniszter a következőket mondotta:  

– A Borsodi Szénbányák dolgozói és vezetői az elmúlt években kitűnő eredményeket produkál-

tak. 1968-ban például 44 millió forint volt a vállalat effektiv deficitje, 1969 végén pedig már 
18 millió forint nyereségről számolhattak be. Ennek a kitűnő eredménynek az okát abban lá-
tom, hogy a termelés koncentrációját itt valósították meg a legcélszerűbben. Sikerült csökken-

teniük megfelelő módon a termelőaknák számát, de ugyanakkor növelték az egy aknára jutó 
termelést.  

Így olyan koncentrált nagyüzemi bányászkodás lehetőségét hozták létre, amelyben a gazdasá-
gosság tényezője játssza a legfőbb szerepet. A borsodi szénbányászatra a következő években 
is nagy feladat hárul, hiszen a lakosság szénigényének nagy részét ezek a bányák elégítik ki. A 
Borsodi Szénbányák büszkék lehetnek kiváló eredményeikre, elismerés illeti a vállalat dolgo-

zóit, vezetőit.  
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A tervezett atomerőmű építésével kapcsolatban munkatársunk kérdésére a nehézipari minisz-

ter elmondotta, hogy mivel az ország teherbíró képessége jelenleg nem engedi meg az atom-

erőmű felépítését, ezért Tiszapalkonyán hoznak létre egy szénhidrogénekre alapuló erőművet.  

Az 5,5 milliárd forintos ráfordítással készülő tiszapalkonyai erőmű építését 1972-ben kezdik 

meg és 1975 végén fejezik be.  

Teljesítménye 600 megawatt lesz. Egyébként a paksi atomerőmű létrehozásáról nem mondunk 
le, csak későbbre halasztjuk, és a tervek szerint nagyobb teljesítményű, korszerűbb lesz.  

Az 1970. évi feladatokkal kapcsolatban a miniszter a pártnapon és a sajtó képviselői előtt is 
hangsúlyozta, hogy a termelékenység fokozására kell nagy figyelmet fordítani. Csak így lehet 
megteremteni a belföldi szén hazai és import szénhidrogénekkel való versenyképességét.  

Tovább kell folytatni a termelés és a technika koncentrációját a legkedvezőbb természeti 
adottságú bányákban.  

Ennek megfelelően reálisan meg kell tervezni a gazdaságossá nem tehető üzemek felszámolá-
sának további ütemét. és ezzel egyidőben a gazdaságos szénbányákban olyan mértékben kell 
fokozni az egy bányára jutó széntermelést, hogy az alkalmas legyen a kieső kapacitások pótlá-
sára, figyelembe véve a fogyasztók zavartalan ellátását.  

Oravec János”10
 

 

„ Mérföldkőhöz érkezett Sajószentpéter 

A 13 ezer lelket számláló, egyre izmosodó iparral rendelkező, nagy múltú település, 
Sajószentpéter történetének sorsfordulóját jelenti majd 1970. február 26. Tegnap történt, 
hogy a zászlódíszbe öltözött Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében ünnepélyes 
tanácsülést tartottak a nagyközséggé avatás alkalmából.  

E jelentős eseményre meghívták a tanács választott testületén kívül a helyi gazdasági és tár-

sadalmi szervek képviselőit, és a lakosságot is. Ott volt a tanácsülésen Bialis József, a Mis-

kolci járási Pártbizottság első titkára, dr Kardos Sándor, a megyei takács vb titkára. Juhász 

Sándor, a járási tanács vb-elnöke, valamint Valaska László országgyűlési képviselő.  

 Az ünnepélyes tanácsülés részvevőit az úttörők köszöntője után Jakkel Béla, a Hazafias Nép-

front községi bizottságának elnöke üdvözölte. majd dr. Nagy Sándor, a községi tanács vb-

elnöke mondott beszédet. Visszapillantott az elmúlt húsz esztendő változásaira, s elmondotta: 
ez Sajószentpéter átalakulásán, állandó fejlődésének jellemző adatain merhető le igazán. A 
tanácsok megalakulásakor, az akkor alig hétszáz lakosú11

 község rendezetlen utcáival, elavult 
lakóházaival, szociális, kommunális ellátás hiányával küzdve – bizony siralmas képet muta-

tott. Annak igazán csak a korábban elszármazott, és ma visszalátogató patrióták lehetnek ta-

núi: mily változáson ment keresztül az elmúlt két évtized alatt a Miskolc közelsége ellenére is 
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 Észak-Magyarország, 1970. január (26. évfolyam, 1-26. szám)1970-01-28 / 23. szám 
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 Nos, azért itt van némi pontatlanság! A 700 fős népesség ez valami szamárság. Sajószentpéter már az 1870-

ben 3141 fős település volt! A tanácsrendszer szovjet mintára 1950-ben alakult, akkor pedig már 7455 fő lakta. 
14341 fő a csúcs, 1980-ban. http://nepesseg.com/borsod-abauj-zemplen/sajoszentpeter 

http://nepesseg.com/borsod-abauj-zemplen/sajoszentpeter
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egyéni arculatát megőrző, és azt az adottságok kihasználásával tovább alakító és fejlesztő 
Sajószentpéter.  

 

Bányász utcai kép 

 

Az ünnepi szónok ezután beszélt az immár nagyközségi rangot 

elnyert település fejlődésének távlatairól, az idei tervekről és a 
tanács megnövekedett felelősségéről. 

A megyei tanács határozatáról szóló díszoklevelet – mely az új 
elnevezés és a rangos cím lényegét fogalmazza meg – dr. Kardos Sándor vb-titkár adta út a 
helyi tanács vezetőinek. \z ünnepség kedves mozzanatai voltak azok a rövid köszöntők és 
ajándékok, melyeket az üveggyár, a helyi értelmiség képviselői és a legfiatalabbak: az óvodá-
sok nyújtottak át. az immár nagyközségi tanácsnak.  

Gy. K.”12
 

 

 

Hír a Bükkaljai Bányaüzemről. 

 

„ Megkapják-e az élüzem címet? 

A feltételeket teljesítették, az elmúlt esztendőben derekas munkát végeztek, pedig volt 
időszak a Bükkaljai Bányaüzemnél, hogy – különféle geológiai és egyéb, objektív tényezők 
miatt – tízezer tonnákban mérték a lemaradást. Ilyen helyzetről a grafikon az év közepén 
árulkodott, ez volt a mélypont, hogy annál nagyobb ívelésű legyen az év végéig megtett út.  

46 ezer tonna története  

Mire az év végén a számvetésre került sor, kiderült, hogy a tervet 105.9 százalékkal fe-

jezte be az üzem, ami megfelel 46 ezer tonna többletnek. A legjobb időszakban, akkor kapcsolt 
rá igazából az üzem, amikor az országnak is fokozottabb mértékben volt szüksége a szénre. 
Nem sajnáltak sem időt, sem fáradtságot – dolgoztak. Még vasárnap és egyéb pihenőnapokon 
is ott voltak a bányászok a szénfalnál, mert tudták, az ország számít rájuk.  

Gond, probléma bőven akadt még akkor is. amikor az év közepén kialakult hullámvölgyből 
már kifelé tartottak. Különösen Tervtáró – az üzem legnagyobb kapacitású aknája „beteges-

kedett” sokat. A dobsonos frontfejtések gyakran közbeszóltak, a telep elvékonyodott, a főte 
töredezett, gyakori volt az átállás és – emiatt – új front indítása. Ennek ellenére a frontokon 
az előrehaladási sebesség a szén fejtésében éves átlagot tekintve naponta 3,62 méter volt, ami 
a Borsodi Szénbányákhoz tartozó üzemekben egyedülálló teljesítmény.  

A versenyben a harmadik helyet Berente szerezte meg, ahol az egész esztendőben a megbízha-

tó, egyenletes munka folyt.  
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Kifogástalan minőség  

A végzett munka egyik legfontosabb mércéje a minőség. Ez a szint is a várakozásnak 
megfelelően alakult, elsősorban, ami a'darabos szemhullás arányát illeti. A mennyiségi és 
minőségi eredmények értékét még csak növeli, hogy a bükkaljai üzem mindhárom aknáján 
nagyfokú volt a létszámhiány.  

Igen figyelemre méltó műszaki kollektíva teljesítménye, ami – az automatizálással függ össze 
–, elsősorban az improduktív műszakok csökkenésében mérhető le igazán. Annak, hogy a 
bükkaljai bányaüzemnél 25 158 műszakkal volt kevesebb 1969-ben az improduktív műszak, 
olyan feltételei vannak, mint Berentén a bunkertöltés hidraulikus automatikára, vagy Terv-

tárón az automatizált gumiszalagrendszer. Mindkettő megbízhatóan üzemel.  

A mennyiségi és minőségi eredmények mellett elsőrendűen fontos tényező, hogy lényegesen 
nőtt a termelékenység is. A számítások szerint Bükkalján minden munkásállományú dolgozóra 
három mázsával több kitermelt szén jut, mint a megelőző esztendőben. Ez természetesen kiha-

tott az önköltség alakulására is. A múlt évben tonnánként 27 forinttal olcsóbban termelték a 
szenet, mint korábban. Ebben is elsősorban az üzem 95 szocialista brigádja járt az élen, hi-

szen ,a legnehezebb időszakban is példamutatóan dolgoztak.  

A segítség soha | nem maradit el  

A szép eredményekben nagy szerepe van annak is, hogy az üzem pártszervezetei, a 
szakszervezet és a KISZ mindig figyelemmel: kísérte a munkát, s ott segített, ahol a legna-

gyobb szükség volt rá. Ezt tette a BSZ igazgatósága is, gyakran operatív közbelépésekkel.  

A Bükkaljai Bányaüzem J várományosa az élüzem címnek, hiszen «z elmúlt esztendőben vég-

zett munka alapján rászolgált e büszkeségre jogosító kitüntetésre.  

(tóth)”13
 

 

„ Bemutatók a bányászfalvakban 

A Népművelési Intézet évente több alkalommal fórumot biztosít az öntevékeny színját-

szók és irodalmi színpadok szakmai fejlődéséhez. A korábbi gyakorlattal szemben – amikor a 

meghívott 6–7 csoport Budapesten mutatta be műsorát a szakemberek előtt – az elmúlt évben 
egy alkalommal mar vidéken rendezték meg e találkozót. Március 6-án, 7-én és 8-án másod-

szor tartják meg az öntevékeny színjátszók és irodalmi csoportok bemutatkozóját vidéken; 
ezúttal a Borsodi Szénbányák Vállalat szakszervezeti bizottságával közösen.  

A háromnapos bemutató sorozaton hat együttes vesz részt; a vendéglátók irodalmi és a me-

gyei művelődési központ irodalmi színpada, a szolnoki olajbányászok, a tatabányai bányászok 
csoportja, Rajtuk kívül egy soproni és egy miskolci együttes is részt vesz a márciusi találko-

zón.  

A csoportok a Borsodi Szénbányákhoz tartozó bányásztelepüléseken mutatják be műsorukat. 
Lyukóban, Erenyőben, a sajószentpéteri bányászkönyvtárban, az alberttelepi bányász ifjúsági 
klubban és a Borsodi Bányász Sportkörben kerül sor a szórakoztató és szakmai jellegű talál-
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kozókra. A sajószentpéteri bányászkönyvtárban a minta író–olvasó találkozón Fábián Zoltán 
írót, Ratkó József és Ág István költőket mutatják be.  

Az öntevékeny színjátszók fórumán részt vevő csoportok műsorában egyaránt megtalálhatók 
klasszikus egyfelvonásosok, dokumentumjátékok, riportműsorok és irodalmi estek. - A találko-

zó értékelésére március 8-án a Borsodi Szénbányák Vállalata székházának tanácstermében 
kerül sor.”14

 

 

„ A felszabadulási évforduló tiszteletére  

11000 bányász munkaversenye 

A borsodi bányászok október 1-től a hét minden napján, vasárnapi is dolgoznak. De-

rekasan helytállnak, és az ő munkájuk eredménye, hogy a lakosság tüzelőigényeit is ki tudják 
elégíteni. A Borsodi Szénbányák dolgozói nagyrészt szocialista^ illetve szocialista címért küz-

dő kollektívákban oldják meg feladataikat. A Borsodi Szénbányák hat széntermelő üzemében 
674 brigád csaknem 11 000 tagja tett felajánlást a jubileumi munkaverseny során. Vállalták 
termelési feladataik túlteljesítését, a termelékenységnek mintegy két százalékos növelését a 
tervezetten túl. A vállalások között fontos helyet foglal el a darabos szén arányának emelése 
az össztermelésen bélül. Ezzel elsősorban a lakosság igényeinek kielégítését segítik. A dara-

bos szén arányának növelése a minőség javítását is eredményezi. A munkaversenyben részt 
vevő kollektívák az üzemi adottságoktól függően 1–2 százalékos önköltségcsökkentést is vál-

laltak. Örvendetes, hogy a szocialista munkaversenyben a fiatalok példamutatóan dolgoznak. 
137 KISZ-brigádban 2500 ifjúkommunista bányász produkál kiváló eredményekét.  

A munkaverseny gazdája, a szakszervezeti bizottság negyedévenként értékeli a szocialista 
munkaverseny eredményeit. A vállalat pártbizottságának lapja, a Borsodi Bányász minden 
héten ismerteti a szocialista munka- verseny eredményeit, s ezzel biztosítja a munkaverseny 
eredményeinek nyilvánosságát. A legfrissebb jelentések szerint a vállalat 101,6 százalékon áll 
a termelési terv teljesítésében.”15

 

 

 

„ Maróhengerek, láncos vonszolók, önjáró biztosítás  

90 millió forint, gépesítésre 

A Borsodi Szénbányáknál az elmúlt években megépültek azok a szükséges, korszerű lé-
tesítmények, amelyek nagymértékben javítják a bányászok szociális, és munkakörülményeit. 
Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével a szénbányászat tevékenységében is a gazda-

ságos- sági tényező vált alapvetővé. Ezért volt, és van szükség az aknák koncentrálására, a 
termelőhelyek korszerűsítésére. Csak így lehet elérni a szén versenyképességét a különféle 
szénhidrogénekkel.  
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A Borsodi Szénbányák időben felismerte ennek az irányzatnak a lényegét. Ehhez igazította 
vállalati beruházási politikáját. Ezért már az elmúlt években is sokkal többet fordított műszaki 
fejlesztésre a rendelkezésre álló beruházási keretből, mint építési jellegű munkákra.  

A termelékenység növelése, az önköltség csökkentése érdekében a rendelkezésükre álló beru-

házási keretből mintegy 85–90 százalékot műszaki fejlesztésre fordítanak. Mint Kerényi Béla., 
a vállalat beruházási osztályának vezetője elmondotta, az idén 3 angol gyártmányú önjáró: 

biztosító berendezése, év végére 2 szovjet gyártású biztosítóberendezést, 1 NSZK-gyártmányú 
és 4 lengyel gyártmányú ,maróhengert, 10 darab lengyel gyártmányú, egyenként 200 méter 

hosszú láncosvonszolót, és összesen mintegy 5 kilométer gumiszalagot, 6 darab 1 méter szé-
les, 4 darab, 80 centiméter széles gumiszalagot szereznek be. illetve állítanak üzembe. 

Ezek a berendezések, felszerelések csaknem 90 millió forintba kerülnek. Ezenkívül a meglevő 
gépi berendezések pótlására még további 50 millió forintot fordítanak.  

A Borsodi Szénbányák Vállalatának beruházási politikája és gyakorlata jelenleg a műszaki 
fejlesztés szolgálatában áll. Ez elsősorban – a termelékenység növelése, az önköltség csökken-

tése következtében – a gazdaságossági szemlélet gyakorlati megvalósítását teszi lehetővé. 
Ezen túl azonban a különféle új jövesztő-, fejtő-rakodógépek, önjáró biztosítóberendezések és 
szállítási rendszerek nagymértékben mentesítik a bányászokat a nehéz fizikai munkától. Ja-

vulnak a bányászok munkakörülményei, biz-

tonságosabbá válik a munka is.  

 

Valamikor Szeles IV. akna… 

 

 

Szeles IV. akna, Keleti mező, 
végig az edelényi területig 

 

 

A Borsodi Szénbányák beruházási osztályára 
az idén még egy nagy feladat vár a fent vá-
zolt célok megvalósításán kívül. Az osztály-

nak el kell készítenie, ki kell dolgoznia egy új bányanyitás beruházási programját. Az új akna 
létesítését a Szeles-aknai szénterület16

 leművelése érdekében határozták el.  

O. T.”17
 

 

 

„ Ünnepre készülnek  

                                                 
16

 Ez lesz Szeles IV. akna, amely a Szeles III. aknától keletre, főleg a Kazincbarcika-Rudabánya vasút keleti 
oldalán levő szénmezőket, majd ezek után a Kazincbarcika-Múcsony közút keleti oldali szénterületek lefejtésére 
irányult, egészen az edelényi szénhatárokig. 
17
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A Borsodi Szénbányák KISZ-bizottsága és a Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Taná-
csa

18
 március 21-én rendezi meg a társadalmi kutatás napját és a forradalmi ifjúsági napok, 

megnyitóját. A társadalmi kutatás napját Monos János igazgató, az OMBKE borsodi csoport-

jának elnöke nyitja meg.  

 

Borsodi Szénbányák, 
FMKT plakett 

 

Ezt követően hangzik majd el a 
szuhavölgyi bányaigazgatóság kultúr-

termében az FMKT elnökségének be-

számolója az 1967 és 1969 között végzett 
munkáról, Szálai László FMKT-elnök előter-

jesztésében. Az új FMKT-elnökség megválasztása után kezdődik meg a 
három szekció ülése, melynek témáit a termeléssel összefüggő műsza-

ki-tudományos kutatások ismertetései adják. A hazánk felszabadulá-
sának 25. és Lenin születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség délutáni 
eseménye a forradalmi ifjúsági napok ünnepélyes megnyitója lesz a kurityáni November 7. 
Művelődési Otthonban.”19

 

 

„ A Borsodi Szénbányák Vállalat Balatonszemesen, a meglevő gyermeküdülő mellé 
több millió forintos költséggel új, családos, azaz felnőtt. üdü-
lő20

 létesítését határozta el. Az építkezés máris megkezdő-
dött.”21

 

 

A BSZ Napsugár gyermeküdülője 

Balatonszemesen 

 

 

A BSZ Lilla családi üdülője, 
Balatonszemesen 
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 Az FMKT (Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsa) a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség egyik 

szaktanács szerve volt. Évenként meghirdetett tervtanulmány, szakdolgozat pályázataira számtalan kiváló munka 
érkezett be. Tagjai a vállalati szakoktatásban értelemszerűen mindig rész vettek. Ugyancsak nagy feladatuk volt 
a különféle szinten továbbtanuló munkatársaik segítése az alaptanfolyamoktól az egyetemi levelező tagozatos 

képzésekig.  
19
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„ Modern gimnasztika  

Sajószentpéteri sikerek  

Az Egerben e hét végén sorra kerülő országos vidéki modem gimnasztikái bajnokság 
előtt Debrecenben találkoztak a sportág legjobb területi versenyzői. A viadalon a vidék teljes 
mezőnye – közel 100 versenyző – állt rajthoz.  

A Borsodi Bányász- tornászai átütő sikert arattak. Gyermek- és serdülő csapatuk a második 
helyen végzett, az egyéni verseny során pedig a gyermekek mezőnyében Brückler a negyedik, 
a serdülőknél Puskás a második helyen végzett Az ifjúságiak első osztályú versenyét Sütő, a 
felnőttekét pedig Szabó nyerte. Az eredmények biztatóak az országos döntőt illetően.”22

 

 

 

„85 millió tonna szén  

A Borsodi Szénbányák 25 éve 

Reprezentatív kiállítás az új székházban 

A felszabadulás óta a Borsodi Szénbányák 85 millió tonna szenet adott a népgazda-

ságnak. Vagonokba rakva ez a szénmennyiség két olyan hosszú vonatot töltene meg, mint a 
Miskolc és Sopron közötti távolság.  

Megyénk bányászata a felszabadulás előtt a kistőkések vadászterülete volt. Negyven magán-

bánya működött minimális tőkebefektetéssel, tisztán az olcsó, emberi, fizikai munkát igénybe 
véve. A borsodi bányászat csaknem 200 esztendőről ezelőtt,  

1786-ban kezdődött Sajókazán. A felszabadulás óta eltelt huszonöt esztendőben a medence 
fejlesztésében több eredményt értek el, mint a medence bányászatának mintegy négy évszáza-

dos történetében. A borsodi szénbányászat nemcsak elérte az ország többi, ipari hagyomá-
nyokkal rendelkező, messze felette álló színvonalát, hanem az élvonalba küzdötte fel magát. 
Ma a Borsodi Szénbányák az ország legnagyobb széntermelő vállalatai közé tartozik, az or-

szág széntermelésének 18 százalékát adja. Gondokkal és feladatokkal terhes volt az elmúlt 
negyedszázad is, de eredményes.  

Erről az útról ad számot az a jubileumi kiállítás, amelyet tegnap délelőtt Monos János elvtárs, 
a vállalat igazgatója nyitott meg ünnepélyes keretek között. Az ünnepségen megjelent Tamási 
István, az Egyesült Magyar Szénbányák elnöke, Kovács Sándor, a megyei pártbizottság osz-

tályvezetője és Meráth József, a NIKEX vezérigazgató-helyettese is.  

A Borsodi Szénbányák miskolci székhazának első emeletén megrendezett kiállítás centrumá-
ban egy terepasztal mutatja be a borsodi szénbányászat területét. Számos tabló, grafikon, 
fénykép, térkép, rajz, makett, működő modell mutatja be a borsodi szénbányászat emlékeit, a 
szénmedence szénvagyon- helyzetét, a külszíni és földalatti beruházásokat, a szociális és 
kommunális létesítményeket, a széntermelés alakulását, a különféle biztosítási, művelési és 
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szállítási módozatokat. A reprezentatív kiállítás nagyon jól érzékelteti a borsodi bányászok 
élet- és munkakörülményeinek megváltozását, a bányászokról történő fokozott gondoskodást.  

A kiállítás hétköznap 16 órától 20 óráig, szombaton  

14-től 18-ig, vasárnap pedig 10 órától 13 óráig tekinthető meg.”23
 

 

Ekkor úgy tűnt, hogy a borsodi szénbányászat az „új és újabb energetikai koncepciók után” 
ismét hosszú távon, megnyugtató pályára kerülhet. 

 

„ Monos János nyilatkozata 

Kevesebb aknából több szén 

Újabb bányarekonstrukció – 10 új biztosító- és jövesztőberendezés – Szénexport Kelet-
Szlovákiába 

A Borsodi Szénbányák tevékenységét utoljára 10 esztendővel ezelőtt vizsgálta meg a 

Nehézipari Minisztérium kollégiuma. Azóta – mivel a szénhidrogének a korábbi időszakhoz 
képest már sokkal nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre – időszerűvé vált hazánkban 
is az energiastruktúra átalakítása. Ezzel egyidőben kialakult egy olyan felfogás, hogy a bor-

sodi gyenge minőségű szenekre a népgazdaságnak nincs szüksége. Ezt tükrözte az Egyesült 
Magyar Szénbányák beruházási politikája is, amely az elmúlt két évben arra irányult, hogy a 
rentábilisabb bányászat felé csoportosítsa át a beruházási forrásokat. Ebben a koncepcióban 
Borsodnak a nem fejlesztendő bányászat sorsa jutott. Az elmúlt két év azonban azt tanúsította, 
hogy o borsodi szénbányák termékei keresettek. Az említett két évben ezért a borsodi szénbá-
nyák terven felül összesen 577 ezer tonna szenet termeltek és adtak át a népgazdaságnak. Be-

bizonyosodott, hogy az aknák rekonstrukciójával, műszaki fejlesztéssel versenyképessé lehet 
tenni a borsodi szenet, amelyet a lakosság egyébként is igényel.  

A kétéves eredmények alapján, tegnap Budapesten, a Nehézipari Minisztériumban döntés szü-
letett, mely szerint a borsodi szénbányászatot tovább kell fejleszteni. A miniszteri értekezlet 
után – amelyen részt vett Dojcsák János elvtárs, a megyei pártbizottság titkára –, Monos Já-
nos, a Borsodi Szénbányák igazgatója nyilatkozott lapunk munkatársának. 

– Rendkívüli felkészüléssel és várakozással jöttünk a miniszteri értekezletre, amely minősítette 
vállalatunk eddigi tevékenységét. A miniszteri értekezlet elfogadta írásos jelentésünket és a 
kérdésekre adott szóbeli válaszainkat. A miniszter elvtárs dicséretben részesítette vállalatun-

kat, amelyet ezúton is tovább adok vállalatunk dolgozóinak. Az értekezleten megfelelő útmuta-

tásokat kaptunk a jövőre vonatkozólag is. Számunkra jelenleg most az a legfontosabb, hogy 
bebizonyosodott, helyesen indultunk el a nagyüzemi, koncentrált szénbányászat kialakításá-
nak útján, hogy tovább folytathatjuk ezt a munkánkat. Ezért a IV. ötéves tervre vonatkozó el-

képzeléseinket. a minisztérium anyagi támogatásával megvalósíthatjuk. Eddigi eredményeink, 

s a vevők nem apadó igénye – véleményünk szerint – szükségessé teszi a borsodi szénbányá-
szattal kapcsolatos korábbi megítélés módosítását. A Borsodban levő szénkészletek, az elmúlt 
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évben történt beruházások következtében meglevő nagy eszközállomány, valamint vállalatunk 
nyereséges volta lehetővé teszi, hogy hosszabb távon a magyar szénbányászai: potenciális 
bázisa legyünk. Mindezek alapján a minisztériumi értekezlet jóváhagyta tervünket, mely sze-

rint 1975-ben 4,6 millió tonna szenet kívánunk termelni, egymillió tonnával többet, mint 
ahogy ezt 1967-ben az Egyesült Magyar Szénbányák akkori programja előírta.  

– E célok megvalósításához – folytatta nyilatkozatát Monos János elvtárs –, megkaptuk a mi-

nisztérium anyagi támogatását. Tovább folytatjuk az aknák koncentrációját, és a még jelenleg 
működő 17 akna helyett 12 bánya adja majd a 4,6 millió tonna szenet. A minisztérium anyagi 
támogatásával lehetőségünk nyílik arra. hogy az elkövetkezendő években 10 korszerű biztosí-
tó-, illetve jövesztőberendezést vásároljunk és állítsunk üzembe. Ez lehetővé teszi a frontfejté-
seken a gépi önjáró frontok arányának növelését. Korszerűsíteni kívánjuk a fejtésekben al-

kalmazott jövesztőgépeket, folytatjuk külszíneink gépesítését. Természetesen ehhez emelnünk 
kell dolgozóink szakképzettségét is, amellyel egyébként meg vagyunk elégedve, hiszen bányá-
szaink megértették a gépesítés fontosságát. rövid idő alatt elsajátították az új technológiát és 
technika alkalmazását. Az aknák koncentrációja mellett folytatjuk az aknák rekonstrukcióját 
is.  

1971-ben 2, 1973-ban pedig 3 rekonstrukciós jellegű beruházást indítunk azért, hogy az 

1975–1980 között várhatóan kieső kapacitás mértékét enyhítsük, s az 1980 utáni időszakban 
is legalább 3,5 – 4 millió tonna szenet tudjunk termelni.  

– A hazai igények kielégítésén túl az idén megkezdjük szénexportunkat Kelet- Szlovákiába, 
mivel e terület szénellátása a tőlünk való beszerzés állal kisebb szállítási költségekkel jár. A 
borsodi szén versenyképességének fokozása érdekében továbbra is nagy gondot fordítunk az 
önköltség csökkentésére – mondotta befejezésül Monos János igazgató.  

Oravec János”24
 

 

 

„ Sajtótájékoztató a Borsodi Szénbányáknál 

Tegnap délelőtt – a Nehézipari Minisztérium kollégiumának pénteki értekezlete után – 

sajtótájékoztatót tartottak a Borsodi Szénbányák székházában. A sajtótájékoztatón Monos 
János elvtárs, a vállalat igazgatója elmondotta, hogy a Borsodi Szénbányák tevékenységét a 
jövőben is továbbfejlesztik, mint erről szombati lapszámunkban is beszámoltunk. A miniszteri 
értekezlet1 jóváhagyta azt a tervet, mely szerint 1975-ben a Borsodi Szénbányák 4,6 millió 
tonna szenet termei. Ehhez a minisztérium megadja a szükséges anyagi támogatást. A sajtótá-
jékoztatón a vállalat igazgatója bejelentette, hogy a Borsodi Szénbányák nyolc üzeme közül 
élüzem címmel és vándorzászlóval, valamint százezer forint jutalommal tüntették ki az Edelé-
nyi Bányaüzemet. Ezenkívül elnyerte az élüzem címet a Bükkaljai Bányaüzem, a Szuhavölgyi 
Bányaüzem, valamint a Központi Bányagépjavító üzem. A Központi Szénosztályozót oklevéllel 
tüntették ki.  
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A sajtótájékoztatón Monos János elvtárs bejelentette, hogy a fejlesztési elképzeléseknek meg-

felelően a napokban, előreláthatólag 15-én kezdi meg üzemszerű termelését a feketevölgyi I., 
új akna. Jelenleg a szerelés nagy munkája, a gépegységek beállítása van folyamatban, és 
megkezdték már az új szállítópályák próbajáratását is. Az új aknában ma vasárnap is teljes 
erővel folyik a szerelés nehéz és felelősségteljes munkája.  

A pénteki miniszteri értekezleten született döntés alapján jelentette be a vállalat igazgatója, 
hogy a termelés mennyiségének szinttartása érdekében a tervek szerint a szelesi, a herbolyai, 

valamint az ormosi térségben két új aknát nyitnak.  

A sajtótájékoztatón szereztünk tudomást róla, hogy ma kommunista vasárnapot tartanak a 
Borsodi Szénbányák fiataljai is. A vállalat minden üzemében dolgozni fognak és a vállalat 
szempontjából fontos munkákat végeznek el. A kommunista vasárnapra összesen kétezer fiatal 

és mintegy 1500 idősebb dolgozó jelentkezett.  

A gépesítési program további megvalósításáért egyébként a Szovjetunió szénbányászati mi-

niszterének meghívására hétfőn a Szovjetunióba utazik a Nehézipari Minisztérium küldöttsé-
ge. A delegációt dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter vezeti. Tagjai: Tamási István, az 

Egyesült Magyar Szénbányák elnöke és Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója. Saj-

tótájékoztatójában Monos elvtárs elmondotta, hogy ezt az utat is arra használja fel, hogy a 
Borsodi Szénbányák gépesítési programjának megvalósításához kellő tapasztalatokat szerez-

zen és a gépek megvásárlásáról tárgyalásokat folytasson. 

Oravec János”25
 

 

 

„ Létszámgond a bányáknál  

Míg a Borsodi Szénbányák által termelt szén iránt növekszik a kereslet, a vállalat lét-

számgondokkal küzd. A legutóbbi tájékoztatás adatai szerint jelenleg mintegy 500 munkás 
hiányzik. Különösen rossz a helyzet a vájárutánpótlásnál.  

Rontotta a munkaerőhelyzetet a szénbányászat jövőjébe vetett hit megingása is, ezért a kilépő 
létszámot igen nehezen tudják pótolni. Ez tette szükségessé – többek között – a pótműszakok 
beállítását is  

A munkaerőgond megoldása, valamint az átlagos életkor javítása érdekében egyrészt tovább 
fokozzák a gépesítést másrészt magas ösztöndíjat fizetnek ki a vájár ipari tanulóknak.”26

 

 

 

„ Dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter:  

Szovjet bányagépeket vásárolunk 

Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója:  
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Szovjet delegációt várunk 

Egyhetes szovjetunióbeli tartózkodás után vasárnap dr. Lévárdi Ferenc nehézipari mi-

niszter vezetésével hazaérkezett a magyar szénbányászati küldöttség. A miniszter a repülőté-
ren a következő nyilatkozatot adta:  

–Utunkat sikeresnek minősíthetem, mert megállapodtunk számunkra nagy fontosságú 
bányagépek szállításáról. Megegyezésünk értelmében lehetőség nyílik olyan komplex beren-

dezések importjára, amelyek a frontfejtésben alkalmazott gépeken kívül az úgynevezett önjáró 
biztosítóberendezéseket is magukban foglalják. Még az idén két ilyen komplex berendezést 
kapunk a Szovjetuniótól mintegy 3 millió rubel értékben. Jövőre pedig nyolc berendezés érke-

zik majd az országba. Az idei szállítások egyébként már  

Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója tagja volt a Szovjetunióban járt ma-

gyar szénbányászati küldöttségnek. Munkatársunk tegnap már munkahelyén találta, ahol a 
küldöttség munkájáról a következőket mondotta:  

– A miniszter elvtárs által említett két komplex önjáró biztosítóberendezés közül az 
egyik az idén a Borsodi Szénbányákba érkezik. Jövőre pedig még három hasonló, nagy telje-

sítményű és biztonságos bányászkodást lehetővé tevő berendezést kapunk. Egyébként a szovjet 
bányagépgyártó vállalatok vezetőivel folytatott megbeszélésünk során ígéretet kaptunk arra, 
hogy a hazánkba szállítandó bányagépeket a magyar szénbányászat viszonyainak, illetve elő-
írásainak megfelelően átalakítják. A tulai és a donyeci szénmedencében tett látogatásunk al-

kalmából felajánlották, hogy a modem szovjet bányaipari gépek üzem közbeni tanulmányozá-
sára szívesen fogadják bányászainkat tapasztalatcserére. Egyébként májusban várjuk a Szov-

jetunió szénbányászati minisztériumának delegációját Magyarországra, s minden valószínű-
ség szerint a borsodi szénmedencében is üdvözölhetjük őket.”27

 

 

A cikkből az is kiderül, hogy Magyarország – hála a szénbányászatnak – hazánk azon 

néhány európai ország közé tartozhatott, ahol nem volt az előző télen villamosenergetikai 

korlátozás!!! Hoppá… 

 

Hatodszor kapta mg az MT–SZOT vörös vándorzászlaját az ország legjobb szénterme-

lő vállalata  

Ünnepség a Borsodi Szénbányáknál 

Tegnap délután Miskolcon, a Borsodi Szénbányák új székházának tanácstermében Vá-
ci László, a vállalat pártbizottságának titkára üdvözölte az MT–SZOT vörös vándorzászló 
átadása alkalmából a vállalat üzemeinek vezetőit, a szocialista brigádvezetőket, a társüzemek 
és vállalatok képviselőit, az ünnepség elnökségének tagjait, közöttük dr. Bodnár Ferenc elv-

társat, a Központi Bizottság tagját, a megyei pártbizottság első titkárát, dr. Lévárdi Ferenc 
nehézipari minisztert, Simon Antalt, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkárát, a 
SZOT elnökségének tagját, dr. Ladányi Józsefet, a megyei tanács vb-elnökét, Tóth Józsefet, a 
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Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának vezető titkárát és dr. Ritter Richárdot, a Nehéz-

ipari Műszaki Egyetem bányamérnöki karának dékánját.  

Ezt követően Monos János, a vállalat igazgatója beszámolt arról, hogy a borsodi bányászok 
maradéktalanul végrehajtottál: a rájuk bízott feladatokat. Beszédében köszönetét mondott a 
szocialista munkaversenyben részt vevő kollektíváknak, valamint a műszaki vezetés szakembe-

reinek. Ismertette az eredményeket és az új feladatokat.  

Ezt követően dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter emelkedett szólásra: 

– A munkás-paraszt forradalmi kormány, a Nehézipari Minisztérium nevében őszintén gratu-

lálok a Borsodi Szénbányáknak – mondotta. – Az ország tíz széntermelő vállalata közül hét 
teljesítette azokat a versenyfeltételeket, amelyeket másfél évvel ezelőtt kidolgoztunk. A tények 
alapján megállapítható, hogy a 10 vállalat közül a Borsodi Szénbányák érte el a legjobb 
eredményt. Élen jár a modern bányászkodás kialakításában. A műszaki fejlesztés, a gépesítés. 
nagyban emelte a termelékenységet, csökkentette az önköltséget. Az elmúlt télen hihetetlenül 
nagy segítséget adott az országnak azzal, hogy szabad szombatokon, vasárnapokon is termel-

tek! Így nagyrészt e vállalat dolgozóinak köszönhető, hogy Magyarország volt Európában az 
egyike azoknak az országoknak, ahol nem került sor villamosenergia-korlátozásra.  

– A borsodi szénbányászatra a jövőben is új, nagy feladatok várnak, annak ellenére. hogy a 
jövőben lényeges változások várható az ország energiastruktúrájában. A korszerűbb energia-

hordozókon kívül továbbra is Szükség van gazdaságos széntermelésre – fejezte be beszédét a 
miniszter. Ezután átadta Monos Jánosnak, a vállalat igazgatójának az MT– SZOT vörös ván-

dorzászlót és az oklevelet.  

A megjelentek nagy tapsa között vették át a bányászok és 
műszaki szakemberek a miniszteri, illetve vállalati kitün-

tetéseket.  

  
Dr. Lévárdi Ferenc átadja a Minisztertanács és a 

SZOT Elnökségének vörös vándorzászlaját Monos  
Jánosnak, a Borsodi Szénbányák igazgatójának. 
 

Ezt követően dr. Bodnár Ferenc elvtárs, az MSZMP 

Központi Bizottságának tagja. a megyei pártbizottság 
első titkára köszöntötte a Borsodi Szénbányák dolgozóit. 
Felhívta a figyelmet, hogy a vállalat igen jelentős helyet 
foglal el az ország széntermelésében, s ennek megfelelő-
en nagy a felelőssége is. Hangsúlyozta, hogy a borsodi 

szénbányászainak van jövője, de tovább kell lépni a műszaki fejlesztés, a gépesítés útján, ame-

lyet a megyei pártbizottság is támogat. Felszólalásának befejező részében dr. Bodnár Ferenc 
elvtárs köszönetet mondott a vállalat pártszervezeteinek, a pártaktíváknak, a kommunisták-

nak, a társadalmi szervezeteknek az elmúlt évi jó munkáért. A SZOT Elnöksége és a Bánya-

ipari Dolgozók Szakszervezete központi vezetőségének nevében Simon Antal, a SZOT Elnök-

ségének tagja, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára köszöntötte a vállalatot a 
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magas kitüntetés alkalmából. Az ünnepség Restás Dezsőnek, a vállalat szb-titkárának zársza-

vával ért véget.  

A vállalat kiváló munkáját jelzi, hogy szombaton adták át az élüzem címet a Szuhavölgyi Bá-
nyaüzemnek, valamint a Központi Bányagépjavító üzemnek, vasárnap pedig a Bükkaljai és az 
Edelényi Bányaüzemnek. A Központi Szénosztályozónál 30-án kerül sor a dicsérő oklevél át-

adására. Az MT— SZOT vörös vándorzászló kitüntetés alkalmából a Borsodi Szénbányáknál 
összesen 000 ezer forint jutalmat osztanak szét.  

O. J.”28
 

 

„ Országos bajnokság „ellenszélben” 

A sportcsarnokban rendezték meg az országos ifjúsági - és felnőtt I. osztályú modern 

gimnasztikai egyéni és csapatbajnokságot. Az ifjúsági I. osztályban a Borsodi Bányász máso-

dik helyen végzett a bajnok Újpesti Dózsa mögött, egyéniben pedig Sütő Ágnes nyolcadik lett. 
Eddig a szűk hír, azonban ezen a bajnokságon szokatlan, szinte egyedülálló dolgok történtek.  

A bajnokság kezdetét délután háromra hirdették meg. A sajószentpéteriek már kettőkor megje-

lentek, hogy öltözzenek és melegítsenek. Ekkor azonban közölték, hogy a felnőttek versenyére 

csak 5–6 óra körül lehet számítani. Vajon a rendezők miért nem készítettek és küldtek forga-

tókönyvet a vidékieknek, hogy ne ácsorogjanak feleslegesen, órák hosszat a sportcsarnokban?  

A Borsodi Bányász tornászainak igazolásánál külön tették Sütő Ágnes könyvét – „ezt még 
meg kell beszélni”. Később a sportág néhány szakvezetője olyan megállapítást tett, hogy Sütő 
nem indulhat az ifjúsági I. osztályúak mezőnyében, mert korábban már felnőtt versenyen is 
részt vett. A klub vezetői nem fogadták el a budapestiek indoklását. Ebből hosszú vita kereke-

dett, és még a verseny kezdési ideje is elhúzódott Közben ismeretlen hírnök közölte Sütővel, 
hogy nem indulhat, mert szabálytalan a nevezése. A versenyző elsápadt... A problémát a szö-
vetség főtitkára oldotta meg, közölte, hogy a szabályok lehetőséget; adnak a versenyző indítá-
sára.  

Sütő Ágnes nagyon lelkiismeretesen készült erre a versenyre. Nagyon magas anyagerősség, 
szép kivitel jellemezte gyakorlatait, s az egri, országos, vidéki bajnokság után még a váloga-

tott keret edzője is dobogóra várta. Tény, hogy Sütő nem tudta meg-

ismételni egri teljesítményét, azonban a verseny előtti események 
nemigen segítették gyakorlatának sikerét.  

 

Sütő Ágnes gyakorlat közben... 
 

 A bajnokság során a Debreceni TE minden tagja 30 másodperccel 
rövidebb gyakorlatot mutatott be az előírtnál. Mindenki felfigyelt, 
erre, csak a versenybíróság nem, amelynek hivatalos kötelessége 
lett volna az idő mérése, A sajószentpéteri vezetők reklamálására 
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közölték, hogy csak hivatalos óvást fogadnak el, írásban és 100 forint ellenében. Hosszú vita 
után ismét Szuh Csaba, a szövetség főtitkára teremtett rendet, újra csak a Borsodi Bányász-

nak adva igazat.  

A versenybíróság egyébként az egész verseny alatt rendkívül mostohán bánt a fővárosiak első 
számú ellenfeleivel, a Borsodi Bányász tornászaival. Vitáikat két esetben is a nézőtéren ülő (!) 
szövetségi főtitkár döntötte el – a vidékiek javára. Vajon mi történik, ha a főtitkár nem szól 
bele, vagy nincs jelen?”29

 

 

„376 kilométer a föld alatt 

A Borsodi Szénbányák nagy múltú és újabb aknáiban jelenleg összesen 376 kilométer 
hosszúságban vannak vágatok. Ez a távolság hosszabb, mint a Miskolc– Budapest–Miskolc 

vasútvonal hossza. Az elmúlt években a bányaművelésnek ezt a fontos és elengedhetetlen 
munkáját, az elővájásokat is nagyban gépesítették. A múlt évben átlagosan 7,530

 F–5 típusú 
gép üzemelt és Összesen 7578 méter vágatot hajtottak ki. Az elővájó gépek nemcsak a nehéz 
fizikai munka egy részét teszik feleslegessé, hanem lényegesen növelik a termelékenységet is.  

Nagy gondot fordítanak a vágatok tartós biztosítására is. A múlt év végén a 376 kilométer 
vágathosszból már 229 kilométer tartósan biztosított volt.”31

 

 

„ Milliós megtakarítás  

Gépesítik a külszíni anyagmozgatást  

A Borsodi Szénbányáknál már a múlt évben megkezdték a korszerű bányászkodásnak 
megfelelő külszíni anyagmozgatás kialakítását. A munkába állított Vörös Csillag forgórakodó 
dömperek például 1,4 millió forint tiszta nyereséget biztosítottak a vállalatnak. Az autódaruk 
és a különféle anyagmozgató berendezések összesen közel kétmillió forinttal csökkentették az 
önköltséget.  

Az idén folytatják ezt a munkát, elsősorban a bányászati speciális viszonyoknak megfelelő 
anyagmozgató eszközök. szerszámok kialakítását. Fontos feladat az üzembe állított berende-

zések részére a megfelelő munkakörülményeket biztosítani. A tervek szerint az idén az összes 

anyagmozgatási munka 29 százalékát már gépek végzik. Ez nagymértékben megkönnyíti a 
dolgozók munkáját, és mintegy 2,5 millió forinttal csökkenti az önköltséget.”32

 

 

„ NYOLCEZER TONNA SZÉN  

A Borsodi Szénbányák – az igényeknek megfelelően – áprilisban is több szenet termelt, 

mint a tervezett mennyiség. A bányászok szabad szombatokon is dolgoztak, s ezekkel együtt 
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terven felül nyolcezer tonna szenet termeltek az elmúlt hónapban. A bükkaljai, az edelényi és 
az ormosi bányaüzemek produkáltak különösen jó eredményeket.”33

 

 

„ A Borsodi Szénbányák székházéban kétnapos tudományos tanácskozás kezdődik. A 
Bányászati Kutatóintézet, az Egyesült Magyar Szénbányák és az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület helyi csoportja rendez műszaki tanácskozást a bányászat automatizá-
lásáról. Az első napon bányajáráson vesznek részt a szakemberek, melynek során megtekintik 
a feketevölgyi szivattyú-automatikát, a lyukóbányai szalagsor-automatikát és a rudolftelepi 
szalagsort. A szerzett tapasztalatokat az üzemekben beszélik meg. A műszaki tanácskozás 
másnapján négy előadás hangzik el”34

 

 

„ Kétnapos műszaki konferencia  

A bányászat automatizálása  

Május 7-én, csütörtökön kétnapos műszaki konferencia kezdődött Miskolcon, a Borso-

di Szénbányák rendezésében. A nagy jelentőségű megbeszélésen részt vett Tamássi István, az 
Egyesült Magyar Szénbányák elnöke, Kreffly Gábor, az Országos Bányaműszaki Felügyelő-
ség elnökhelyettese, dr. Richter Richárd, a Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki kará-
nak dékánja, dr. Bocsánczy János tanszékvezető, dr. Simon Kálmán az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság osztályvezetője is.  

Az első nap programjában üzemlátogatás szerepelt  

A tegnapi konferencián Monos János, a BSZ igazgatója üdvözölte a megjelenteket, 
majd dr. Martos Ferenc, a Bányászati Kutató Intézet igazgatója nyitotta meg az előadássoro-

zatot. Az első előadó, dr. Herendovics Imre, a BSZ gépészeti vezetője vázolta az automatizá-
lási törekvések főbb célkitűzéseit. Utána Klein Béla területi főmérnök. a BSZ üzemeiben hasz-

nálatos gumiszalagsorok komplex vizsgálatának eredményeit értékelte. Majd Halmos Károly, 

a BKI tudományos csoportvezetője és Szokoly György, a BKI tudományos főmunkatársa be-

szélt az információs rendszerek jelentőségéről. Az előadások utáni vitát Tamási István foglal-

ta össze.”35
 

 

Azokban az években a „vezérlés”, az automatizálás nagyon fontos lett, hiszen gépkezelők 
sokasága vált ezzel a módszerrel, feleslegessé. Elindult az a folyamat, hogy központi helyről 
„diszpécser” rendszerrel lehessen a gyakran több kilométeres szállítórendszereket üzemeltet-

ni. Természetesen akkor még nem a mai elektronika, de már igen fejlett rendszereket tervez-

tek munkatársaink és ezt a berentei Központi Gépjavító Villamos Üzemegységének műszerész 
részlege le is gyártotta.  

A szállítórendszerek automatizálása természetesen nem csak a ki- és bekapcsolást tudta. Meg 

kellett oldani a folyamatos üzem figyelését, a szalagcsúszások elkerülését, a rendszer túlterhe-
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lésének elkerülését, később majd a szállítószalagos személyszállításnál a személyeknek a le-

szállóhelyeken való túlhaladásának megakadályozását, a teljes szalagsor mentén a szalagról 
való vészleállítás lehetőségét…  

Ezek mellett figyelni kellett a széntároló bunkerek telítettségét is. Volt feladat bőven! 

Ugyanezek lejátszódtak a kisebb és közepes mezőbeli szivattyútelepeknél is, amelyeket víz-

szintérzékelő automatika működtetett. 

Az egyetemek, a Bányászati Kutató Intézet és saját magunk is ezeken dolgoztunk. Különféle 
koncepciók voltak a lyukkártyás vezérléstől 
kezdve aztán majd elértünk a mikroprocesz-

szoros dolgokig, a rádió távvezérelt fejtőgé-
pig, a lézeres irányadókig, a teljesen automa-

tizált rendszerekig… 

 

Feketevölgy I. akna  
diszpécserközpont, 
1979

36
 

 

Mindezekhez a bányabeli hírközlés is hozzáépült, részben telefonos, de egyre inkább a „han-

gos utasításadó” rendszereken át. 

Ahogy írtuk, az 1960-as évek végétől a borsodi szénbányászatban intenzív gépesítés folyt 

már. Ez már nem az a szénbányászat, ami a köztudatban él! A gépek a fejtésekben, a vágat-

hajtásoknál, a szállításnál és még számos helyen kizárólagosak lettek. Angol, akkor nyugat-

német, lengyel, szovjet, csehszlovák relációból származó gépeink voltak, amelyekhez a hazai 
gyártás is társult. (OBV, Országos bányagépgyártó Vállalat) Ezen túl a bányagépjavítóink 
(Berente és Farkaslyuk, Tervtáró-központi hidraulikus javító, Szivattyújavító-Alberttelep) 

szintén berendezkedett mind acélszerkezeti, mind villamos, hidraulikus, stb. gyártásokra, javí-
tásokra. Ugyanígy vásároltuk a várpalotaiaktól a 

hazai fejlesztésű és kiváló fejtési pajzsokat is, száz-

számra. Később ezek egy részét, helyben magunk-

nak gyártottuk, Berentén és Farkaslyukon. 

 

6 kV-os villamos motor-forgórész 

dinamikus kiegyensúlyozása, Berente
37
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 Rónaföldi archív. A diszpécser az előtte levő tablófalon a fővízmentesító telep, a főszellőztető ventilátor, a 
bányabeli 6 kV-os elosztók üzemállapota mellett látta a bánya teljes főszállító rendszerét is. A befutó üzemi és 
hibajelzések alapján dönthetett.  Ott van a diszpécsermagnetofon is, amely a teljes hírközlési rendszer beszélge-

téseit rögzítette, az „utólagos reklamációk” elkerülése érdekében. Így aki, valamit mondott, vagy utasítást adott, 
gyorsan azonosítható volt. 
37

 Rónaföldi archív 



Sajószentpéter szénbányászata 38. Sajószentpéter bányái 1970-1973 

23 

Ezek után egy jól indult, de rosszul végződött dologról is! 

 

„ Kell a szén  

Bányászat és szakemberképzés 

A kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola épületében – mint 

ezekben a napokban országszerte – érettségiznek. Izgalommal teli és örvendetes esemény: 
négy év szívós munkája után, elérkezett az aratás. A szákközépiskolái tagozat vizsgabizottsá-
gának hangulata azonban a jelöltek jó felkészültsége ellenére is kedvetlen és csüggedt.  

Megszűnik egy tagozat  

1965-ben indult az első évfolyam a bánya-elektrolakatos tagozaton, 1966-ban a máso-

dik. Most ennek tanulói érettségiznek.38
 S jövőre? Jövőre már senki. Felsőbb intézkedésre, 

megszűnik a bányászszakember-képzés Kazincbarcikán. Ezután egyetlen ilyen intézmény lesz 
majd az országban, Esztergomban. S ami sajnálatos, onnan nemigen jönnek a Borsodi Szén-

bányák üzemeibe a fiatal szaktechnikusok, akikre viszont egyre nagyobb szükség lenne me-

gyénk bányáiban. Erről beszélgettünk a Borsodi Szénbányák négy szakemberével, a vizsgabi-

zottság tagjaival. Barta László, a személyzeti és oktatási osztály főelőadója, Bulla Gusztáv, a 
Borsodi Szénbányák gépészeti osztályának területi főmérnöke, Tóth József, az Edelényi Bá-
nyaüzem bányagépészmémöke, Bári Imre pedig üzemmérnök a Berentei Szénosztályozóban.  

 

Bári Imre gépészmérnök, 
BSZ Kötélpálya Üzemegység39

 

 

 

Tóth József  
bányagépészmérnök40

 

 

A termelés fokozódik  

A Borsodi Szénbányák napi termelési átlaga az 1965–68-as 

években 1500 vagon volt, 1969-ben viszont már elérte a 2 ezer vagont. Ezt az eredményt – az 

átszervezés intézkedései következtében – 5 ezer dolgozóval kisebb létszámmal érték el! A ter-

melés egyre nő, hisz a szén iránti igény is fokozódik. Ma már bizonyos: a korszerű energia- 

hordozókon (kőolaj, földgáz) kívül, hazánkban még hosszú évtizedekig fontos szerepet játszik 
a szén is. (Csak egy példa: az utóbbi években jelentkezett fűtőanyag-igényével az Alföld falusi 
lakossága, miután szinte egyik napról a másikra megszűntek a régi fűtési szokások.)  

                                                 
38

 Rónaföldi Zoltán: A kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, ipari, bányászati, közgaz-
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A világ közgazdászai is a kőszéntermelés fokozódását jósolják. Úgy vélik, az ezredfordulóra 
földünk széntermelése meghaladja majd az évi 4 milliárd tonnát. Ez a hatvanas évek termelé-
sének kétszerese lesz, a jelenlegi ugyanis „mindössze” 2,1 milliárd tonna.  

Technikai forradalom  

Aki az ötvenes évek óta először, napjainkban látogatna el egy borsodi bányába, na-

gyon elképedne. A fás ácsolatok teljesen eltűntek. Modern, önjáró, hidraulikus biztosítóbe-

rendezések vették át helyüket. A sokszor embertelenül nehéz fizikai munka is egyre inkább 
kiszorul: a termelést jövesztőgépek, maróhengerek sora forradalmasította. A régi értelemben 
vett vájármesterség kihalóban van. Az új szakmunkások és technikusok nem csákánnyal, la-

páttal vagy fejtőkalapáccsal dolgoznak. Képzésük is átalakult: automatikát, elektronikus ve-

zérlést, hidraulikát, mechanikát tanulnak. Igaz, hogy a fiatalok tapasztalatai még hiányosak. 

De az is igaz, hogy a kor színvonalának megfelelő elméleti, tudományos-technikai felkészült-
ségüket a ma bányájában nem pótolhatja semmiféle tapasztalat.  

Kevesen vannak  

Csak kevesen vannak, nagyon kevesen, hiányuk ostora a bányaüzemeken csattan. 
Gyakran kell üzemmérnököket beállítani a hiányzó technikus helyére; más esetekben pedig 
olyan embereket kénytelenek úgy-ahogy betanítani „gyorstalpaló” módon – s rájuk bízni a 

drága és bonyolult gépeket –, akik erre lényegében alkalmatlanok, de régi beosztásukban to-

vábbra is hibátlan munkát végezhetnének.  

A jelenlegi helyzeten, a borsodi szakemberek szerint, sürgősen segíteni kellene. Fokozott pro-

pagandával meg kell győzni a szülőket és a fiatalokat a korszerű bányászkodás szépségéről, 
hasznosságáról. Korszerűsíteni kell az iparitanuló-intézetek tankönyveit: napjainkban egy 
ötéves tankönyv már csak fenntartásokkal használható, a 15 éves pedig teljesen elavult. A 
vizsgabizottság tagjai teljes felelősséggel jelentették ki: jó lenne, ha Kazincbarcikán újulna 
meg a középfokú bányászszakember-képzés. Személyi és dologi feltételed adottak. A környék 
termelőüzemed, a Kazincbarcikai Központi Bányagépjavító, a Berentei Központi 
Szénosztályozómű mindenben segítenék a gyakorlati képzést.  

Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója a közelmúltban – egyáltalán nem tréfából – 

kijelentette: ha akarják, írásba adja a fiatal szakembereknek, hogy a bányákból mehetnek 
nyugdíjba. Nem járnak rosszul, akik a bányászkodást választják: a megifjodott szénbányá-
szatnak nagy jövője van.  

T. L.”41
 

 

Mint oly sokszor, megint a központi akarat érvényesült a helyivel, térségivel szemben. Azóta 
sem találtam elfogadható, racionális okokat a Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
bányászati képzéseinek megszüntetésére…  
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Később a szénbányák mérnökeként is sokat gondolkodtam ezen, de ma is állítom az elképze-

lés, a tanterv, az oktatás színvonala és minősége mindenben megállta a helyét. Akkor pedig 
miért is? 

 

Ugye ismerős lesz, amit most írunk. Télen a nagy ijedtség, most meg… Feltehető a kérdés, mi 
is változott a borsodi szénbányászatban e téren az évtizedek alatt? 

 

„ Vagonhiány miatt  

Nehéz helyzetben a borsodi bányászat  

Termeléskiesés – Kényszerdeponálás – Minőségromlás kényszerszabadságolás 

A modern bányászkodás ma már elképzelhetetlen a termelés és a szállítás magas fokú 
együttműködése nélkül. A társadalmi tulajdon alapján működő szocialista vállalatok között a 
kooperációnak tervszerűnek kell lenni. Különösen nagy jelentősége van az áruk iparszerű 
fuvaroztatásának a termelés helyéről a fogyasztás, felhasználás, vagy a beraktározás helyére.  

Hazánkban a vasútnak ezen a téren óriási feladatai vannak. Mostanában mégis, mintha el-

szaporodtak volna a mulasztások, zökkenők vannak a vállalt kötelezettségek teljesítésében.  

Az ebből adódó következmények pedig láncreakció- szerűen terjednek, s kárát valamennyien 
megérezzük.  

A rudolftelepi szénbányában június 24-én több mint 20 órán keresztül állt a termelés, mert 
nem volt vagon. A Mákvölgyi, Ormosi és Szuhavölgyi Bányaüzem július 1-én – hasonló ok 
miatt – tervezett termelésének csak a felét tudta produkálni. Több bánya széntermelőinek egy 

részét haza kellett küldeni, mert nem tudják foglalkoztatni őket. A vagonhiány nehéz helyzetbe 
hozza a borsodi szénbányászatot.  

Kérésünkre tegnap délután Miskolcon, a Borsodi Szénbányák termelési főosztályvezetője. 
Latorcai János tájékoztatta lapunk munkatársát. Elmondotta, hogy vagonhiány miatt az első 
félévben a termelőüzemeknél összesen 745 óra. a Központi Szénosztályozóműnél pedig 342 
óra volt az állásidő. Emiatt a tervezettnél negyvenezer tonnával kevesebb szenet tudtak ter-

melni.  

Ugyanez időben az üzemeknél 22 ezer, a Központi Szénosztálvozóműnél pedig 16 ezer tonna 
szenet kellett a földre leterítve tárolniuk. Az ezzel kapcsolatos minőségromlás mintegy 50 szá-
zalékos, ami azt jelenti, hogy egy tonna 350 forint értékű szénből a törés, aprózódás és az 
időjárási hatások következtében 160–170 forint értékű aprószén lett. Az újbóli felrakás termé-
szetesen újabb munkaerőt köt le és újabb költségeket igényel. Tegnap például több mint hat-

ezer tonna szenet kényszerültek földre leterítve tárolni.  

Szólni kell természetesen arról a talán még jelentősebb kárról, amely a vagonhiány következ-

tében a frontok állásából adódik. A drága biztosító berendezésekkel ellátott tömegtermelő 
munkahelyek, a hosszú állás miatt tönkrementek, ami újabb problémákat okoz.  
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A csökkenő termelés kisebb kereseteket idéz elő, a bányászok hangulata, termelési kedve, 
munkalendülete romlik. Az így kialakult helyzet egyáltalán nem válik hasznára az amúgy is 

munkaerő-gondokkal küzdő vállalatnak, s azonkívül a szocialista munkaversenynek sem. Ma 

már odáig romlott a helyzet, hogy a Szuhavölgyi, illetve a Mákvölgyi Bányaüzemnél közel 
háromszáz munkást kellett kényszerszabadságra küldeni július 1-én és 2-án. Ez az oka annak, 
hogy a termelési tervét példásan teljesítő vállalat július 1-én 62,2 százalékban, tegnap talán 
még ennyire sem teljesítette. A vállalat, az üzemek, az aknák vezetői természetesen mindent 
megtesznek a dolgozók foglalkoztatása érdekében; bizonyos munkaszervezési intézkedések 
következtében szerelési munkákat előbbre hoznak, azonban ezzel a helyzeten nem sokat tud-

nak segíteni. Mint Latorcai János elmondotta, a MÁV miskolci Igazgatóságával a kapcsolatuk 
jó, az igazgatóság vezetői igyekeznek eleget tenni a bányák kéréseinek, azonban úgy látszik, 
hogy a felettes szervek, a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium, valamint a Központi Szállí-
tási Tanács segítsége nélkül lényeges változást nem tudnak elérni.  

Pedig erre nagy szükség van, hiszen a Borsodi Szénbányák éves termelésének mintegy 40 szá-
zaléka, közel kétmillió tonna szén a TÜZÉP-en keresztül, a lakosság igényeinek a kielégítését 
szolgálná.  

Vagonhiány miatt problémák vannak az Ózdvidéki Szénbányáknál is. A Somsályi, valamint az 

Egercsehi Bányaüzem osztályozóinál az utóbbi tíz napban mintegy 69 óra volt az állásidő, 
aminek következtében csökkenteni kellett a termelést. A Királdi Bányaüzemnél jelenleg több 
mint 800 csille szenet tárolnak a földön.  

(o. j)”42
 

 

 

„ Még 10 ezer tonna szén van a földön  

Lassan javul a vagonellátás 

Mint már hírt adtunk róla, a nagymérvű üresvagonhiány igen nehéz helyzetbe hozta a 
múlt héten a borsodi szénbányászatot, s ezenkívül még több nagyvállalatot is. A Borsodi 
Szénbányák üzemeiben kénytelenek voltak a földre leterítve tárolni a szenet, s a munkások egy 
részét szabadságra kellett küldeni. Még jelenleg is sok szén van a földön; a termelőüzemeknél 
közel 4 ezer, a Központi Szénosztályozómúnél pedig 7 ezer tonna szenet tárolnak a földre te-

rítve, illetve a tárolókban. A Központi Szénosztályozóműnél vasárnap 11 ezer tonna szenet 

osztályoztak, de még tegnap reggel 205 vagon állt ott ürítetlenül.  

Az üzemeknél vasárnap 2 ezer tonna szenet raktak fel a földről a vagonokba.  

Tegnap délután Latorczai János, a Borsodi Szénbányák termelési főosztályvezetője arról tájé-
koztatta lapunk munkatársát, hogy valamelyest enyhült a helyzet, mivel a MÁV, ha nagy nehé-
zségek árán is, de biztosítja az egyenletes termeléshez szükséges vagonmennyiségei. A Nehéz-

ipari Minisztérium értesítette a vállalat vezetőit, hogy dr. Csanádi György közlekedés- és pos-
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taügyi miniszter utasítására a MÁV területi igazgatóságai a vagonhiányból adódó feszültsé-
geket a bányavidékeken a hét közepére oldják fel.  

A záhonyi átrakó-állomás, valamint az árvíz sújtotta területek43
 után harmadik, helyen a 

szénbányák területére kell biztosítani a vagonellátást. Az utasítás értelműben a MÁV területi 
igazgatóságai forgalmi osztályvezetőinek naponta kell informálni a szénbányászat vezetőit a 
várható vagonellátásról annak érdekében, hogy ennek függvényében a szénbányászát helyi 
vezetői megtehessék a szükséges intézkedéseket.  

A javuló vagonellátás, valamint a biztató ígéretek lehetővé tették, hogy megszüntessék a Bor-

sodi Szénbányáknál a kényszerszabadságolást. Remélhetőleg az üres vagon hiányából adódó 
feszültség a hét közepére feloldódik, s a bányák a folyamatos termelés mellett fokozatosan 

kapnak annyi üres vagont is, hogy a még most is földön tárolt szenet elszállíthassák.  

(o.j.)”44
 

 

A Borsodi Szénbányák és az Ózdvidéki Szénbányák is folyamatosan létszám gondokkal küzd.  

 

„ Lakás bányászoknak 

OTTHONT teremteni, fészket rakni, ez minden ember leghőbb vágya. A lakás: alapve-

tő szükséglet. Ennek megteremtéséhez nyújt messzemenő segítséget és ad sokrétű útmutatást a 
párt és a kormány együttes határozata a lakások építésének fejlesztéséről és elosztásáról.  

A lakást igénylők, vagy a saját erőforrásból is otthont teremteni igyekvők intenzív támogatást 
és segítséget kapnak a vállalattól, a tanácsoktól. minden hivatalos fórumtól. A Borsodi Szén-

bányák Kazincbarcikán 2 millió 300 ezer forintot adott lakásfejlesztésre a tanácsnak. 

A lakások számának növelésében, a korszerű követelményeknek megfelelően, egyéb formák is 
rendelkezésre állnak. A bányászok között is mind több azoknak, a száma, akik szövetkezeti 
lakásra tartanak igényt.  

Nagy reményeket táplál a perecesiek összefogása. E házak mindegyikében még plusz két lakás 
kialakítása válna lehetővé. Arról van ugyanis szó, hogy – miután szilárd tüzelésű lakások ezek 
– a földszinti rész a tüzelő tárolására alkalmas. Az elképzelés az, hogy központi fűtést vezes-

senek be. Ennek költségeit a tárolók helyén építendő lakások árából és a felújításra szánt ösz-

szegből meg tudnák oldani.  

A köztudatban a lakásszövetkezetek általában ismert formái az építkezésnek. Van ennek a 
mozgalomnak egy új, egészen friss hajtása is: az építő lakás- szövetkezetek.  
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Ennek a lényege, hogy a lakás árának kötelezően befizetendő 30 százalék felét az építkezés 
megkezdésekor, a másik felét pedig a kulcsátadáskor kell ki egyenlíteni. S ami igen lényeges: 
a tagság maga gondoskodik építő kapacitásról, tehát nem állami közreműködéssel, épülnének 
fel a lakások. Rudabányán es Sajókazán alakult ilyen társulás, de a megye más részeiben is 
van igény. A tanácsok is nagy segítséget nyújtanak, elsősorban telkek biztosításában, amellett 

terveket bocsátanak az építkezők rendelkezésére, szakmai tanáccsal szolgálnak, szóval biza-

lommal fordulhatnak ilyen értelemben is az építkezők a tanács illetékes osztályaihoz.  

T. A.”45
 

 

Aztán a nyár „inverze”, már megint! 

 

„ Munka szabad szombatokon  

Kevés a szén  

A Borsodi Szénbányák igazgatója. Monos János, az üzemek vezetői részére tartott ér-

tekezleten elmondotta, hogy kevés a szén országos viszonylatban is. Sem a kereskedelmi, sem 
pedig az energiaipari készlettelepek nincsenek feltöltve. Ezért arra van szükség, hogy a pihe-

nőnapokon, illetve a szabad szombatokon is dolgozzanak a bányászok. Így augusztus 8-án. 
22-én és szeptember 12-én igénybe veszik a bányászok munkáját. Ahhoz, hogy a vállalat telje-

síteni tudja második félévi tervelőirányzatát, a 2,5 millió tonna szenet, arra van szükség, hogy 
valamennyi üzem, akna terven felül teljesítse kötelezettségét.  

Egyébként a vállalat sajnos minőségi problémák miatt, az első félévben nyereségtervét sem 
tudja teljesíteni. Ennek oka elsősorban a minőségromlás volt. A szenet kénytelenek voltak 
olcsóbban értékesítem, így mintegy 10,5 millió forinttal lemaradtak a nyereségtömeg képzésé-
ben.”46

 

 

„ Ötvenéves a Borsodi Bányász  

Sikerekben gazdag múlt, biztató jövő 

Ünnepi díszt öltött magára a sajószentpéteri bányász kultúrotthona. A színpadi háttér-

ben hatalmas transzparensen,1920–1970, 50 éves a Borsodi Bányász. A színpadon az ünnepi 
közgyűlés elnöksége foglalt helyet, a kultúrterem zsúfolásig megtelt vendégekkel, a Borsodi 

Bányász sportolóival.  

Jáni Gyula elnök ünnepi beszámolójából a félévszázados jubileumát ünneplő bányász sport-

egyesület küzdelmes élete, fejlődésének egy- egy jelentős állomása elevenedett meg.  

                                                 
45

 Észak-Magyarország, 1970. július (26. évfolyam, 152-178. szám)1970-07-17 / 166. szám 
46

 Észak-Magyarország, 1970. július (26. évfolyam, 152-178. szám)1970-07-29 / 176. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 38. Sajószentpéter bányái 1970-1973 

29 

Az első világháború és az utána következő válságos idők ellenére is megyénkben, sorrendben 

hatodiknak új sportegyesületet hívtak életre a nehéz körülmények között 
élő és dolgozó sajószentpéteri bányászok. 1921-ben már labdarúgópályát 
avattak Sajószentpéteren. 1950-ben  

NB II-es labdarúgó-bajnokság megnyerése után már az NB I-be jutásért 
harcolhatott a bányászcsapat.  

Rövidesen egy új sporttelep megépítésére kaptak 
anyagi támogatást 1953-ban megépült a jelenle-

gi klubhelyiség és öltöző. Elkészült az atlétikai 

versenypálya. 1957-ben tekepálya épült és a labdarúgók is birtokuk-

ba vehették az új füves pályát. 1966-ban korszerű tornacsarnokkal 

egészült ki a sportkombinát és 1967-ben vízitelep adott újabb lehető-
séget a bányász sportolóknak egy újabb sportág népszerűsítésére. Ma 

már tíz szakosztályban 356 igazolt versenyző sportol. 354 dolgozó vett részt 
az idei tömegsport-versenyeken. Az 50 éves jubileumát ünneplő Borsodi Bányász jelenleg me-

gyénk negyedik legjobb sportköre,  

Sűrűn csattantak össze a tenyerek, amikor az ünnep, beszámoló után Terényi Imre, a Testne-

velési Főiskola igazgatója az MTS elnökségének nevében kitüntetéseket adott át. Elsők között 
adta át Jáni Gyula elnöknek, a Magyar Népköztársasági Sport Érdemérem arany fokozata 

kitüntetést. A testnevelés és sport kiváló dolgozója kitüntetést kapta Perényi István, a torna-

szakosztály edzője. A testnevelés és sport érdemes dolgozója kitüntetést kapták Simon Béla, 
Magdáss Sándor elnökségi tagok és Feldbauer Károly alapító tag. A sportegyesület érdeké-
ben kifejtett eredményes munkájáért már előzőleg kapott magas kitüntetést Mező Jenő, a 
sportegyesület főtitkára.  

Nemes Péter”47
 

 

„ Automatizálás a bányászatban 

A krónikus munkaerőhiány arra kényszeríti az ország szénbányáit, hogy fokozott 
ütemben, haladjanak a műszaki fejlesztés útján. A gépesítésnek másik ilyen kényszerítő eszkö-
ze az, hogy gazdaságosan termeljenek, megállják helyüket a szén- hidrogénekkel folytatott 
versenyben. A Borsodi Szénbányák az elmúlt években jól oldotta meg ez irányú feladatát. A 
jövőben ugyanezen az úton kívánnak előrehaladni.  

A központi szénosztályozóműnél például a közelmúltban automatizálták az edelényi kötélpá-
lyát. Most három gépkezelő helyett a szállításvezető egy helyről irányítja a szállítást. A mű-
szerfal segítségével nyomon követheti a szállítás legapróbb részleteit. Az automatizált kötél-

pálya-szakasz nagy üzembiztonsággal működik.  

Automatizált csillefordító berendezés kivitelezésén dolgoznak a berentei akna gépészeti rész-

legében is. Itt is az a cél vezérli őket – többek között –, hogy munkaerőt takarítsanak meg. Az 
új berendezést elektrohidraulikus automata működteti majd. A csillefordítóhoz még egy 70 
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méter hosszú lóncpálya is járul, amelyet összekapcsolnak a vezérlőszerkezettel, s így a csillék 
a folyamatos, zavartalan üzemeléshez megfelelő ütemben érkeznek a fordítóra. Az automati-
zált csillefordítót egy gépkezelő irányítja majd.”48

 

 

„ Képviselők a bányában 

Amikor kiléptek a kasból Varga Gáborné, a Borsod megyei képviselőcsoport vezetője 
ezt mondta: ,,Sok embernek látni kellene, hogy milyen a bányamunka valójában.”  

A Borsod megyei képviselőcsoport augusztus 5-i ülését Alberttelepen tartotta. Ez volt az első 
eset, hogy testületileg bányába látogattak a képviselők. Miután meghallgatták Monos János-

nak, a Borsodi Szénbányák igazgatójának tájékoztatóját a szénbányászat helyzetéről, mód 
nyílt arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek erről a fontos munkaterületről, köze-

lebbről megismerkedjenek a szénbányászattal és a bányászokkal is.  

Alberttelep I. aknán, 140 méterre a föld alatt Soltész István frontbrigád- vezető, képviselőtár-

suk kalauzolta a csoportot. Pista bácsi – így nevezi itt mindenki – még csak 42 éves, de már 
25 esztendeje dolgozik a bányában. Napszámosként kezdte, aztán csillés lett, majd segédvájár, 
vájár lett. s már jó néhány év óta frontbrigádvezető. Munkájáért, a fiatalok oktatásáért és 
neveléséért kétszer kapta meg a Munkaérdemrend arany fokozatát. 1907 óta képviselő. A bá-
nyaterületen nem is tart fogadónapot, hiszen itt mindenki tudja, hol lakik, hol dolgozik, ho-

gyan jár műszakba. És ő mindenütt szakít, időt arra, hogy bányászválasztóit meghallgassa, 
problémáik megoldásában segítséget nyújtson.  

Éppen robbantás előtt értünk a dobsonos frontra, ahol Soltész István életének egyhar- 

madát tölti. A front akkor elég siralmas állapotban volt. El volt ázva a talaj, elsüllyedtek a 
nehéz biztosító egységek, a 180 centiméter vastag széntelepben helyenként 60–70 centiméter-

re kellett összehúzni magunkat, ha át akartunk jutni a biztosító tárnok erdejében. A megnyo-

morított, 95 méter hosszú frontot akkor hozták helyre a bányászok. Volt munka bőven. De 
akadt idő arra is, hogy a képviselők szót váltsanak a frontbrigádok tagjaival. Legtöbbször 
ezeket a szavakat hallottam: bér. piac, zöldség, ellátás, lakás, közlekedés. Hiába, az emberek 
a bányába is magukkal viszik problémáikat. S ha nem is lehet olyan nyugodtan megbeszélni 

ezeket itt a föld alatt, rossz levegőben, melegben, 
sárban, amikor nyakunkba csepeg a víz. és egy-

szerre kell vigyázni, fejre, lábra mégis talán a bá-
nyászlámpák világánál más fényt kapnak ezek a 
fogalmak. Más úgy hallgatni egy-egy ember pana-

szát, vagy kérését, ha az arcára és félmeztelen tes-

tére van írva, mit is csinált eddigi életében, s ma 
reggeltől, délig.  A képviselők döntő többsége most 
először járt bányában. Szokatlan volt számukra 

minden; a kézből soha el nem hagyható karbidlámpa, a gumicsizmában összegyűrődött kap-

ca, a nehéz, fejet szorító védősisak, a sötétség, az egyszerre több helyre való figyelés. Mégis – 

azt mondták –, a legnagyobb élményt számukra nem a bánya, hanem a benne dolgozó embe-
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rek, a bányászok nyújtották. Sok embernek látni kellene, hogyan dolgoznak a bányászok – 

hangoztatták. És ezentúl ők is jobb képviselői, szószólói lesznek az ország házában annak az 
ügynek, amely bányász választóikkal kapcsolatos.  

A frontról kifelé jövet nem sokat beszéltek a képviselők. Mintha elgondolkoztak volna minda-

zon. amit láttak. Aztán egyszer csak valaki közülük elkezdte dúdolni bányászhimnuszt Csak 

úgy menet közben, ahogy egymás nyomába lépdelve haladtak a kas felé ami azután a napra 
röpítette őket.”49

 

 

„ Bányász fiatalok felajánlása  

Több milliós megtakarítás 

A bányaüzemek területen elfekvő anyagok és alkatrészek felkutatására, nyilvántartás-

ba vételére és újbóli hasznosítására nagy jelentőségű mozgalmat indított a Borsodi Szénbá-
nyák KISZ- bizottsága, a vállalati pártbizottság és a gazdasági vezetők támogatásával.  

A közelgő X. pártkongresszus tiszteletére augusztust és szeptembert anyagmentő hónapoknak 
nyilvánították.  

A felhíváshoz csatlakoztak a vállalat ifjúsági szocialista brigádjai. 129 szocialista brigád, 
csaknem 2500 dolgozó – a fiatalok és a mozgalomhoz csatlakozott idősebb dolgozók – vállal-

ta, hogy napi munkája titán, társadalmi munkában segít felkutatni az üzemek területén levő 
értékeket.  

A vállalat vezető szervei minden segítséget megadnak az akcióhoz.  

Az akció jelentőségét jól mutatja, hogy a két hónap alatt a fiatalok által megmentett anyagok, 
alkatrészek értéke. előzetes becslések szerint elérheti, sőt, meg is haladhatja a 4 millió forin-

tot.  

Az anyagmentő hónapok keretében szombaton, augusztus 29-én kongresszusi napot szervez a 

KISZ-bizottság. A korábbi kommunista műszakok tapasztalatai alapján ezúttal is körülbelül 2 
és félezer dolgozó részvételére számítanak.”50

 

 

„ Gépesítés a szénbányákban  

Az idén a korábbinál nagyobb ütemben gépesítették a különböző munkafolyamatokat 

az ország valamennyi szénbányájában. Az erőfeszítések elsősorban a lapátolás megszünteté-
séért történtek. Az idén már 15 millió tonna szén felrakását végezték gépek.  

A rakodógépeken kívül 65 lengyel, szovjet és nyugatnémet gyártmányú fejtő-jövesztő. és 29 
vágathajtó gép végzi a nehéz munkafolyamatokat. A legnagyobb fejlődési a szállítás gépesíté-
sében érték el: az idén már az össztermelés 90 százalékét gépek szállítják.  

Kitűnő eredményt értek el a frontfejtések komplex gépesítésében is.”51
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„ A huszadik bányásznapon  

Ünnepségek u borsodi Szénbányák Igazgatóságán  

2350 szolgálati érdemérem és 66,5 millió forint hűségjutalom bányászainknak 

Immár huszadszor ünnepük a bányászok szeptember első vasárnapján felszabadulá-
sunk óta a bányásznapot. Tegnap reggel a Borsodi Szénbányák Igazgatóságán Monos János 
igazgató méltatta a bányásznap jelentőségét. A Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzász-

lajával kitüntetett vállalat ez év nyolc hónapjában 3 millió 215 ezer tonna szenet termelt. A 

hátralevő négy hónap alatt még egymillió 230 ezer tonna szenet kell adniuk a népgazdaság-

nak: Az ünnepi beszéd felhívta a figyelmet arra, hogy ez a feladat nagy szervező, politikai 
munkát, összefogást és lelkiismeretes munkát, igyekezetét kíván. Az ünnepség végén Monos 
János igazgató az igazgatóság hetven dolgozójának átnyújtotta a bányászati szolgálati ér-

demérem 15, illetve 25 éves jubileumi érmét.  

Délután a Borsodi Szénbányák központjának pártbizottsága, szakszervezeti bizottsága. KISZ-

bizottsága és igazgatósága ünnepséget rendezett Miskolcon, a vállalat székházában a XX. 
bányásznap alkalmából. Az ünnepségen megjelent Dojcsák János, a megyei pártbizottság 
titkára és Fekete Lászlóba városi tanács vb-elnöke is.  

Rövid köszöntőjében Monos János, a vállalat igazgatója elmondotta, hogy a bányásznap al-

kalmából összesen 2350 szolgálati érdemérmet adnak át az arra érdemes bányászoknak és 
66,5 millió forint hűségjutalmat fizetnek ki a borsodi szénbányák dolgozóinak, vezetőinek.  

Egyébként a Borsodi Szénbányák gazdasági- és társadalmi szervezeteinek vezetősége felké-
szült, a negyedik ötéves terv feladatainak végrehajtására; a központi irányelvek alapján az 
aknák és a munkahelyek koncentrációjával. valamint a nagyüzemi bányászat kialakításával 
arra törekszenek, hogy a kibányászott szén költségét továbbra is csökkentsék, mennyiségét 
növeljék, minőségét pedig javítsák.  

Ma délelőtt kerül sor a bányásznapi ünnepségekre a Központi Szénosztályozóműnél. valamint 
a Központi Bányagépjavító Üzemnél.  

O. .J.”52
 

 

Egy különleges hír, aminek aztán nem igazán lett folytatása. 

 

„ Befejeződött. az Edelényi Bányaüzem szomszédságában talált grafittelepek hasznosí-
tására készített kísérleti bánya föltárása. A szakemberek mintákat vettek, s ezeket most u mis-

kolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, valamint a Borsod: Szénbányák laboratóriumában 
vizsgálják. Az eredmények alapján döntenek az ország eddigi egyetlen grafit- lelőhelyének 
kitermeléséről.”53
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„ Nehéz esztendők után új feladatok előtt  

A bükkaljai bányász-kommunisták küldöttértekezlete 

Nehéz négy esztendőről adott számot Stibor Antal pártbizottsági titkár előterjesztésé-
ben a Borsodi Szénbányák bükkaljai üzeme párt bizottságának jelentése tegnap Sajószentpé-
teren, az üzem pártértekezletén. A több mint 80 küldött, illetve meghívott írásban kapta meg a 
beszámolót, amely a pártbizottság titkárának szóbeli kiegészítésével jó alapot szolgáltatott, a 
vitára. A beszámoló elemezte az elmúlt négy esztendő, különböző határozatai végrehajtásának 
tapasztalatait, és megállapította, hogy a jelzett időszakban javult a pártszervezetek gazdasági 
szervező és politikai munkája.  

Ezzel nagymértékben elősegítették a bányászok élet- es munkakörülményeinek javítását, élet-

színvonaluk emelését.  

A beszámoló és a szóbeli kiegészítés hangsúlyozta, hogy a gazdasági feladatok elérésének 
segítése mellett a pártszervezetek jelentős erőfeszítéseket tettek az ideológiai nevelőmunka 
javítása, a dolgozók szocialista tudatának formálása érdekében.  

Az üzem kiváló eredményekei produkált az elmúlt években, pedig közben olyan feladatokkal 
kellett megbirkóznia, mint az új gazdasági mechanizmus bevezetése, a munkahelyek koncent-

rálása és ezzel kapcsolatban a nagyfokú létszámcsökkentés, valamint a megmaradó aknák 
műszaki, technikai fejlesztéseit, a feladatokat csak a kommunisták vezetésével, hatékony köz-

reműködésével, a szocialista brigádmozgalom segítségével lehetett jól megvalósítani. A be-

számoló aláhúzta, hogy a IV. ötéves tervben sem lesz kevesebb dolga az, üzem kommunistái-

nak.  

Nyolcszázezer tonna szenet vár az üzemtől évente a népgazdaság.  

Ezt pedig csak úgy érhetik el, illetve tarthatják, ha továbbra is a műszaki fejlesztésre. a gaz-

daságosságra fordítják a figyelmet.  

Az írásbeli beszámoló, valamint a szóbeli kiegészítés után az üzemi pártbizottság jelentést 
adott arról is, hogy miképpen fogadták az üzem kommunistái a párt X. kongresszusának 
irányelveit, illetve a szervezeti szabályzat módosítására vonatkozó javaslataikat.  

A beszámolót élénk vita követte. Tizenöt küldött mondta el véleményét, illetve tett javaslatot a 

pártértekezletnek a további munka megjavítása érdekében. A vitában felszólalt Mikita Ferenc, 
a megyei pártbizottság képviselője, valamint Gera Ferenc, a vállalat párt-végrehajtó bizott-

ság tagja is.  

A Bükkaljai Bányaüzem kommunistáinak küldöttértekezlete végül megválasztotta az üzemi 
párt-végrehajtóbizottság tagjait, illetve küldötteiket a felsőbb pártértekezletre. Az üzemi párt-

bizottság titkárává ismét Stibor Antalt választották meg.”54
 

 

„ Gondok a lakosság szénellátásában  

Beszélgetés Jánossal, a Borsodi Szénbányák igazgatójával 
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A tel közeledtével és a közelmúltban néhány rendkívüli hideg nap hatására ismét zava-

rok jelentkeznek a lakosság szénellátásában. A TÜZÉP-eknél gyakori a sorbanállás, a TÜ-
ZÉP-ek csal: egyhónapos határidőn túli szállításokat vállalnak. Sok helyen a bányászok illet-

ményszenének szállításában is késedelmek vannak. Ezekről a nehézségekről, gondokról folyta-

tott beszélgetést lapunk munkatársa Monos Jánossal, a Borsodi Szénbányák igazgatójával.  

– A szénért sorban- állók sok esetben a széntermelő vállalatot hibáztatják. amiért nem jutnak 
időben tüzelőhöz. Igazuk van-e azoknak, akik azt állítják, hogy a Borsodi Szénbányák nem 
teljesíti a TÜZÉP-ekkel kötött szerződésből fakadó kötelezettségeit?  

– Ismeretes, hogy az ország lakossági szénszükségletének 50 százalékát Borsod megyéből 
elégítik ki. A Borsodi Szénbányák eddig is teljesítette lényegében a TÜZÉP-ekkel kötött szer-

ződés követelményeit. Ugyanez vonatkozik a Magyar Villamos Művekre és a MÁV-ra is. Igaz 

viszont az, hogy a TÜZÉP vállalatok késve mintegy 40 000 tonnás pótrendelést juttattak el 
vállalatunkhoz. Erre azonban szerződést nem kötöttünk, s így lényegében semmit, vagy na-

gyon keveset tudunk szerződésen felül ebből teljesíteni.  

– Ezek szerint nem megfelelően mérték lel az illetékesek az igényeket?  

– Igen, részben erről van szó. Emellett azonban meg kell állapítani azt is, hogy az igények 
főleg a szén minőségében növekedtek meg. Az új gazdasági mechanizmus előtt a vásárló kény-

telen volt azzal tüzelni, amit kapott. Most viszont válogathat a különféle tüzelők között. Isme-

retes, hogy a borsodi szén kedvelt háztartási tüzelőanyag. Ezért fordulhat elő az, hogy bár 
túlteljesítettük a gáz-, illetve olaj- programot. mégis olyan új igények jelentkeznek a szénre, a 

borsodi szénre, amelyekre az illetékesek nem számítottak. Elmondhatom, hogy a gáz-, illetve 

olaj- program túlteljesítése mellett, a múlt esztendőben például a Borsod megyei TÜZÉP-ek 

éppen annyi szenet forgalmaztak, mint 1966-ban. Az igények növekedése különösen minőségi 
szempontból, valamint a válogatás lehetősége tehát olyan új kívánalmakat teremtett, amelyek-

kel nem számoltak. Ez elsősorban az oka annak, hogy feszültségei: vannak a lakosság szénel-

látásában. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a feszültségek korántsem olyan mérvűek, 
mint például tavaly voltak.  

– Az igények ilyen növekedése mellett a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésén túl, 
mégis mit (esz a vállalat a szénét látás gondjainak enyhítése érdekében?  

– Munkánkat elsősorban a nagyfokú munkaerőhiány zavarja. Ezért határoztuk el a létszám-

pótló műszakok beállítását a pihenőnapokon. Ez azt jelenti, hogy bányászaink vasárnap is 
legalább egy műszakban dolgoznak. Számolva a szénigények téli hónapokban való növekedé-
sével a negyedik, illetve az első negyedévben nincs szabad szombat vállalatunknál. A gépesí-
tési programnak megfelelően, de nem véletlenül ebben az időszakban, a napokban kezdi meg 
termelését ormosi üzemünk egyik aknájában egy komplex gépesítésű frontfejtés, amely napon-

ta 100 vagon szenet ad. Nagy segítségünk ezekben a hónapokban a szocialista munkaverseny, 
a szocialista brigádmozgalom. Most a pártvezetőségek újraválasztásának időszakában a bá-
nyász kommunisták, a bányászok kinyilvánították, hogy mindent megtesznek a szénellátás 
helyzetének javítására. Meg kell említeni, hogy míg a múlt esztendőben 100 000 tonna szenet 
exportáltunk az idén erről is lemondtunk, hogy ne legyen zavar a lakosság szénellátásában.  
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–A Borsodi Szénbányák, az Ózdvidéki Szénbányák szinte az ország valamennyi területére 
szállít szenet. Azt szoktuk mondani, Borsod a szén hazája. Ugyanakkor itt is zavarok vannak a 

szénellátásban. Mit mondhat az igazgató elvtárs ezzel kapcsolatban a miskolciaknak, a Bor-

sod megyeieknek?  

–Tény, hogy Miskolcon és Borsod megyében is vannak bizonyos feszültségek a lakossági szén 
ellátásban.  

Ezek azonban korántsem olyan mérvűek, mint tavaly voltak. A TÜZÉP vállalatok sokkal job-

ban fel vannak készülve erre a léire, mint ezt megelőzően. Miskolcon elsősorban szállítási 
nehézségek vannak. Ezt elkerülendő vezette be a TÜZÉP a vasárnapi szállítást is. Vállalatunk 
azzal kíván segíteni, hogy Lyukóbányán bővítjük a szénkiadást. Ezt tesszük Edelényben is. S 
ha a gyorsabb kiszolgálás szükségessé teszi, további bővítéseket hajtunk végre összes szénkia-

dó helyeinken, összefoglalva elmondhatom – fejezte be nyilatkozatát az igazgató –, hogy bá-
nyászaink eddig is derekasan teljesítették kötelezettségeiket, a TÜZÉP pedig az idén jobban 
felkészült, mint bármikor, így minden remény megvan arra, hogy ha kisebb gondokkal is, de 

Borsod megye, Miskolc szénellátása biztosítottnak mondható.  

Oravec János”55
 

 

 

„ Határozat – valóság  

Korszerű szemlélet – korszerű bányászkodás 

Négy esztendővel ezelőtt a megyei pártértekezleten felszólalt Monos János elvtárs is, a 
Borsodi Szénbányák igazgatója. Bejelentette a pártértekezletnek. hogy a III. ötéves terv során 
a borsodi bányászkodás rentábilis lesz, nyereséget fog biztosítani. Ezt a bejelentését akkor 

arra alapozta, hogy a bányász kommunisták, a különböző pártszervek segítségével elindulhat-

tak a bányák, a munkahelyek koncentrációjának és a magas fokú gépesítésnek az útjain. Most, 
négy esztendő múltún, arról beszélgettünk. hogy mit sikerült megvalósítaniuk akkori ígéretek-

ből.  

–Annit négy esztendővel ezelőtt ígértünk – mondotta Monos elvtárs –, sikerült teljesítenünk. A 
Borsodi Szénbányák vállalati szinten rentábilis lett, nyereséget képes biztosítani. Ez elsősor-

ban annak köszönhető, hogy a különböző szintű pártszervek, vállalatunk minden kommunistá-
ja, bányászok és műszaki vezetők megértették: modern bányászkodást kell teremtenünk Bor-

sodban is. A kommunistáik a vállalat minden munkaterületen az élen jártak az üzemi és mun-

kahelyi koncentráció, a magas fokú gépesítés előkészítésében és végrehajtásában.  

A kommunisták, híven fontos jellemvonásukhoz, nem ijedtek meg az újtól, az új technikától. 
Nagy segítséget nyújtottak – személyes példamutatásukkal is – az új technika alkalmazásához 
szükséges ismeretek elsajátításában. A IX. kongresszus határozatai a pártmunka stílusát ille-

tően – megvalósulásuk során – jótékony hatással voltak és vannak egész munkánkra. Segítette 
ezt a kibontakozást az új gazdasági mechanizmus bevezetése, amely szemléletváltozásával ezt 
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a tendenciát erősítette és erősíti. .A kommunisták és a pártszervek segítsége számokban, szá-
zalékokban nem mérhető. Azonban tevékenységük, munkájuk ott realizálódik vállalatunk min-

den eredményében.  

–Azt, hogy vállalatunk rentábilis lett, elsősorban az üzemi, illetve a munkahelyi koncentráció-
nak lehet köszönni. E program végrehajtása megteremtette a nagyfokú gépesítés alapját. 
Ezáltal munkánk termelékenysége nagymértékben megnőtt, a termelékenység nagyarányú 
növekedése pedig gazdaságossá, nyereségessé tette egész tevékenységünket.  

Mind emellett nőtt dolgozóink technikai kulturáltsága, könnyebb lett és biztonságosabbá vált 
a munkájuk. Az elmúlt négy esztendőben a IX. pártkongresszus határozatainak megfelelően a 
vállalatnál levő pártszervek tevékenységére az értékelő, a szervező, a lelkesítő munka volt 
jellemző.  

–Természetesen tudtuk, hogy a modern, nagyüzemi bányászkodás megteremtése új gondokkal 
jár. A borsodi bányászkodás nagy fejlődésen ment keresztül, de csak azt jelenthetjük ki, hogy 
az elején vagyunk az új megoldásoknak, még nem sajátítottuk el maradéktalanul azt a gyakor-

latot, amely elengedhetetlenül szükséges nagy céljaink megvalósításához. Ezzel azt is jelezni 
kívánom, hogy a IV. ötéves terv során tovább kell bővítenünk, feladataink nagyságához mél-

tóan gyarapítanunk politikai és szakmai ismereteinket,  

–Biztos vagyok benne – mondotta befejezésül Monos János elvtárs –, hogy a megyei pártérte-

kezlet, a X. pártkongresszus a mi munkánkhoz is megadja a szükséges útmutatásokat és segít-
ségét.”56

 

 

„A megyei pártértekezlet vitája…  

A borsodi bányászkodás eredményei és gondjai 

Monos János, a Borsodi Szénbányák küldötte a bányák koncentrációjával foglalkozott 
felszólalásában. A Borsodi Szénbányák Vállalatnál 28-ról 16-ra csökkent az aknák száma, de 
míg a napi átlagtermelés országosan 84,6 százalékra csökkent, Borsod megyében ez 102,2 

százalékra emelkedett. A III. ötéves tervben a termelékenység fokozásában 140,2 százalékos 
eredményt értek el. Csökkent a létszám, bevezették a rövidített munkaidőt, bár jelenleg a meg- 

növekedett szénigények miatt szabadnapokon is termelnek. Nagyszabású gépesítési programot 
hajtottak végre, eredményes volt a kutatási tevékenység is. Három alkalommal magas szintű 
kitüntetéssel honorálta ezt a kormányzat, elnyerték a Minisztertanács és a SZOT vándorzász-

laját.  

A III. ötéves tervben a borsodi bányászoknál jellemző volt a permanens politikai és szakmai 
képzés, a megértés és megértetés. A gazdaságirányítás új rendjének megismerése sok képzést 
igényelt a vezetőktől. A korszerű bányászkodás nagy ütemű bevezetése, az újak megismerése, 
az új technológiák alkalmazása mindenkit próbára tett. Sok segítséget nyújtottak a pártszer-

vek, megváltozott a pártvezetés munkastílusa.  
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A továbbiakban az energiastruktúra változásának eredményeként előállt széntermelési gon-

dokról, az azok megoldására hozott és szervezett intézkedésekről szólt.”57
 

 

 

„ Sodronykötél, beton idomkő, karbidlámpa...  

Ki segíthet a Borsodi Szénbányáknak?  

Több millió forint pluszkiadást okoz a Borsodi Szénbányáknak három vállalat. Az idén 
egyébként is sok gonddal-bajjal küszködő szénbányák számára újabb nehézségeket most a 
sodronykötél. a beton idomkő és a karbidlámpa beszerzése jelenti.  

Különféle méretű sodronykötéllel eddig a miskolci December 4. Drótművek58
 látta el a bá-

nyákat. Évente mintegy 5 millió forint értékben. A drótművek azonban most visszamondja, 
illetve nem teljesíti a rendeléseket. Elfogadható indoka is van: létszámhiány, géphibák… A 

sodronykötél viszont nélkülözhetetlen a bányákban. Honnan vegyenek? A BSZ anyaggazdál-

kodási osztályának illetékesei már külföldi gyártókat is megkerestek. Az olasz, belga, nyugat-

német és más cégek ajánlatai szerint azonban évente mintegy 6 millió forinttal kerülne többe 
a sodronykötél… A BSZ mégis erre a „vásárra” kényszerül, ha valamelyik hazai gyár nem 
segít.  

A Miskolci Cementáruipari Vállalat okozta a gondot a beton idomkővel kapcsolatban. A vál-

lalat számára pedig éppen a Borsodi Szénbányák biztosított egy telephelyet Berentén, hat 
évvel ezelőtt. Tette ezt azért, mert korábban a Dunántúlról vásárolta a bányaidom köveket. de 
ennek a szállítási költsége igen nagy volt. A kooperáció a Cementáruipari Vállalat számára is 
kedvezőnek mutatkozott, hiszen a berentei telepen nemcsak a Borsodi Szénbányák számára 
gyárthatott árut. Most pedig ez a vállalat sem teljesíti kötelezettségét: 200 ezer 

bányaidomkővel tartozik. Szintén létszámhiányra hivatkozik, de vannak „egyéb okok” is. Ezek 
között hallottunk olyant, hogy a vállalatnak már „nem gazdaságos” a bányaidomkő gyártása. 
Vagyis: más termék előállításával, máshol jobb üzletet talált. 

A karbidlámpák59
 témája már szatírába kívánkozik: Vácott azért állították le ugyanis a gyár-

tást, mert úgy következtettek, hogy az energiahordozók megváltozása miatt, hamarosan bezár-

ják a bányákat… 
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 Később is a December 4. Drótművek szállította a szükséges acélkötelek nagy részét. Külföldről csak az itthon 
nem gyártott, különleges függőkötélpálya tartókötelek és még néhány speciális függőakna kötél került beszerzés-

re. 
59

 Történtek próbálkozások szakmunkásképző intézetekben való gyártásra is, de ez nem lett gazdaságos. A kar-

bidlámpák témája akkor is és később is lengyel relációból oldódott meg. Ezeket aztán addig használtuk, amíg a 
bányatörvények lehetővé tették a nyílt lángú lámpák használatát. Az 1970-es évek második felében a „nem sújtó-
légveszélyes” bányában is elkezdődött az akkumulátoros fejlámpák alkalmazása. Vegyes volt a kép ebben is, 
mert voltak lengyel és kelet-német NDK) lámpák is. Később az NDK lámpák kerültek döntő többségbe, egészen 
a „német egyesülésig”. Utána gyártottuk itthon – kezdetben kényszerből csak a korábbi akkumulátorok kerültek 
felújításra – a hazai fejlesztésű Nordlámpákat. Ezt hazai fejlesztéssel, korszerű zselés, Ni-Cd akkumulátorokkal 
és az angol Oldham cég halogénes világítófejeivel. Mindezt a legszigorúbb sújtólégbiztos kivitelben. Ezekhez 
elektronikus töltőberendezéseket fejlesztettünk, mikroprocesszoros vezérléssel. A lámpák az összes hazai mély-
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A Borsodi Szénbányák üzemei most legalább ezer darab ilyen lámpát igényelnének, s még 
kétszáz sincs a raktárban. A vállalat eddig darabját 90 forintért vásárolta Vácról. Most kis-

iparosokkal, ktsz-ekkel próbálnak kapcsolatot teremteni. Hátha valaki mégis felajánlja a se-

gítséget.  

(ruttkay)”60
 

 

 

„ A borsodi bányák és a művelődés 

Új ötéves terv előtt állunk, s ugyanakkor napjainkban készítik a közművelődési munka 

új éves tervét. Vajon miként hat ki a Borsodi Szénbányák Vállalatnál a gazdaságirányítás 
rendszerre a különböző művelődési ágak támogatására, mit tud a vállalat tenni a mintegy 100 
községben élő dolgozók művelődéséért, hogyan tudja segíteni a működési területén élő népes-

ség kulturális igényeinek jobb kielégítését, hogyan tudja támogatni a fizikai dolgozók gyerme-

keit, végül miként érződik a dolgozók művelődésének hatása a gyakorlati munkában. Ezekkel 
u kérdésekkel kerestük fel Monos Jánost, a Borsodi Szénbányák Vállalat igazgatóját, aki igen 
sok adattal alátámasztottan tájékoztatott u vállalatnál meghonosított művelődést támogató 
gyakorlatról.  

Számadatok általában szürkének tűnnek, mégis szükséges néhányat ide iktatni. A III. ötéves 
terv keretében, ez év október 31-ig bezáróan, a művelődési intézményeket 12 millió 232 ezer 
forinttal, a sportintézményeket 10 millió 484 ezerrel, az üzemen belüli szakmunkás- képzést- 
két év alatt 1 millió 890 ezerrel, az üdülést 10 millió 394 ezerrel, a klubokat 723 ezerrel, a 
külföldi üdüléseket 1 millió 033 ezerrel, a legényszállók kulturális tevékenységét 550 ezerrel, 
a szakkönyvtárakat 450 ezerrel, végül tanulmányi ösztöndíj formájában a fizikai dolgozók 
egyetemen, főiskolán tanuló gyermekeit 900 ezer forinttal támogatták.  

A művelődés ügye így hát – beleértve a felsorolt szélesebb értelemben vett közművelődést is, 
valamint az apró, ilyen tekintetben elválaszthatatlan sportot – összesen 47 millió 600 ezer 
forint összegű támogatást élvezett. 

A sok figyelmet érdemlő művészeti csoportok tevékenysége mellett meg kell említeni a kevésbé 
látványosnak tűnő, de mindenképpen közművelődési munkákat. Például a Fiatal Műszakiak és 
Közgazdászok Tanácsa minden üzemnél működik, csakúgy, mint a vállalati központban. Tevé-
kenysége rendkívül hasznos, tagjai a KISZ keretén belül vállalati célfeladatok megoldásán 
dolgoznak. Nagy gondot fordítanak a vállalatnál a különböző továbbképző jellegű munkákra, 
például a bentlakásos vezetőképzésre, a politikai, szakszervezeti és KISZ továbbképző tanfo-

lyamok szervezeti és anyagi támogatására. Érdekes újítás, hogy u vezetőképzés keretében nem 
a tanfolyamok hallgatóit telepítik Budapestre, vagy más tanfolyamhelyre, hanem ide hívják 
meg az előadókat, ahol a hallgatók helyben találhatók. A vállalat műszaki gárdája – csak 

mérnökből 230-nál több van! – bekapcsolódnak a Nehézipari Műszaki Egyetem mérnök-

továbbképzésébe. ugyancsak részt vesznek sokan mérnökök és technikusok a TIT szervezte 

                                                                                                                                                         
művelésű bányában helyet kaptak, ahány dolgozó, annyi lámpa! Ezen túl Románia, Törökország, Bulgária, Irán 
voltak, ahova külföldre is eljutottak a lámpáink… 
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technikus-továbbképző munkában. A külföldi szakirodalommal és technológiákkal való lépés-

tartás, s a külföldi kapcsolatok bővítése végett négy nyelvtanfolyamot szerveztek, amelyen 
bizonyos munkakörökben kötelező a részvétel.  

A közművelődési munkának e széles körű értelmezése és annak a fentiekben ismertetett támo-

gatása nagyrészt már az új gazdaságirányítás rendszerében alakult így, s ez az alap, az a bá-
zis, amelyre e támogatás továbbra is épül. Különösképpen a szakmai képzésben kívánják erő-
síteni a vállalati kulturális tevékenységet, hiszen az új technika új ismereteket követel, s ezért 
például az új gépekkel dolgozók csoportjait nemcsak az ország más részébe küldik a gépeket 
megismerni. hanem külföldre is utaztatják, hogy ott, a helyszínen tanulmányozhassák leendő 
munkaeszközüket. A Borsodi Szénbányák Vállalat u szakmai képzés vonatkozásában az orszá-
gos állagnál magasabb szinten áll. Kötelező ennél a vállalatnál a munkakultúra, a munkabiz-

tonság mind magasabb szintre emelése, a munkaszervezettség fokozása.  

Monos János beszélgetés közben kiemelte: – A negyedik ötéves terv mottója nálunk: oktatni, 
okulni, tanulni, hogy az európai színvonalat a mi bányászkodásunknál el tudjuk érni. Jelenleg 
már az országos szint felett vagyunk.  

Magas szintű kutatási tevékenységei folytat a vállalat, egyetemekkel, főiskolákkal, kutatóinté-
zetekkel együtt. Társadalmi vonatkozásban, illetve társadalmi tudományos egyesületek bevo-

násával is végeznek különféle, nem szorosan a vállalati profilhoz tartozó kutatásokat, mint 
például talajjavító eljárások kidolgozása, cementgyártási technológiák stb., s ezeket más, ille-

tékes szerveknek ajánlják. A tudományos munka érdekében sok tapasztalatcserét bonyolítanak 
le külföldi országokban, elsősorban a barátiakban, de meg van a kapcsolat Nyugat-

Németországgal és Angliával, s most ismerkednek Franciaország rokon iparágaival. Sok 
gondot fordítanak az egyéni alkotókedvből fakadó ötletek társadalmi támogatására, demokra-

tikus alapon való felkarolására.  

A fenti vázlatos képből az tűnik ki, hogy a Borsodi Szénbányák Vállalatnál – igen helyesen – 

széles körűen értelmezik a művelődési munkát, és bőkezűen támogatják azt. Nem szűkül le ez a 

támogatás sem egyik irányba, a művészetek, vagy a népművelés fogalomkörére, és nem szo-

rítkozik másik oldalon csupán a technikai kultúrára. Mindkettő nagy súllyal szerepel a válla-

latvezetés által fontosnak ítélt munkában, így dolgozott az elmúlt ötéves tervben a vállalat, így 
támogatta a művelődést, és így kívánja segíteni a jövőben is.  

Érdemes idejegyezni mit válaszolt Monos János igazgató, amikor azt kérdeztük, mit szeretne 
még elérni közművelődési tekintetben a vállalatnál:  

–Jó tenne egy énekkar.  

Tényleg, 90 községbe járnak az ott lakó bányászokat nemesen szórakoztatni, 47 milliónál töb-

bet költenek művelődésre, s kórus még nincsen. De ez talán nem is vállalati támogatáson mú-
lik,  

Benedek Miklós”61
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 „ A legjobb befektetés 

A korunkban lezajló technikai forradalom, a gépek térhódítása az élet valamennyi te-

rületén – bár végső soron ez az embert szolgálja – kissé háttérbe szorította magát az embert, 
az emberekkel való fokozott foglalkozást, az emberekről való fokozott gondoskodást. Gazda-

sági vezetőink egy része az embert magát is, csak mint a termelés egyik alkatrészét, csak mint 
termelő erőt tartja szómon. Ezért lepett meg, amikor a közelmúltban a Bükkaljai Bányaüzem 
főmérnökével, Tuskán Józseffel arról beszélgettünk, hogy minek köszönhetik szép eredménye-

ket produkáló tevékenységüket. A főmérnök azt mondotta, hogy a legjobb befektetés ebből a 
szempontból is a termelő ember, a bányász mindenféle gondjainak ismerete, panaszainak or-

voslása.  

A főmérnök emberségét közel másfél évtizede ismertem meg, amikor egy kis akna vezetője 
volt, s így a keze alatt dolgoztam. Szinte kivétel nélkül mindenkit nevén szólított. Tudta, ho-

gyan dolgozik, hogyan él. Ezt a jó tulajdonságát örömmel fedeztem fel most is, pedig ma mór 
egy nagyüzem műszaki vezetője. Megmaradt az a jó tulajdonsága is, hogy emberi közelségbe 
tud kerülni a bányászokkal, hogy szívesen és bizalommal fordulnak hozzá, és hogy amit meg-

ígér, azt meg is tartja. Vezetői tevékenységének ezek a jó oldalai nem taktikai meggondolá-
sokból alakultak ki. Természetes adottságai, amelyeket sokszor nem is tudatosan használ fel.  

Persze, a /főmérnököt legalább ilyen szenvedélyesen érdekli mindaz az új, ami manapság a 
technikában, a bányászatban születik. A Bükkaljai Bányaüzem is óriási léptekkel haladt az 
utóbbi években a műszaki fejlesztés útján. Itt is végrehajtották az aknák, a munkahelyek kon-

centrációját. Míg néhány éve hat aknában 180 vagon szenet termeltek, most három aknában62
 

már 300 vagon szén a napi teljesítmény. A vékony telepek nagyüzemi művelése érdekében sok 
kísérletet kellett végrehajtani. Itt született meg a Dobson rendszerű biztosítóberendezés világ-

rekordja. Nagyszabású munkaszervezési intézkedésekre volt szükség. És gondoskodni kellett 
az új technika, az új technológia megismertetéséről, megszerettetéséről. Mindezt csak úgy 
lehetett sikeresen megoldani, hogy ha ebben az időszakban is legalább annyit törődtek az 

üzem gazdasági és társadalmi vezetői a bányászok gondjaival, problémáival, mint az új tech-

nikával. Ezeket a nagyszabású feladatokat csak a dolgozókkal való teljes egyetértésben és 
együttműködésben lehetett megvalósítani. Csak így tudták a legnagyobb nehézségek között is 
a csatát megnyerni, csakis így érhették el, hogy a bányaüzem a Borsodi Szénbányák legjob-

ban termelő egységei között foglal helyet. Eredményeikre jellemző, hogy nem pillanatnyi fel-

lángolásokról van szó, hanem tartós sikerekről.  

Fezért vallja a főmérnök az üzem többi vezetőivel együtt, hogy a legjobb befektetés az embe-

rekkel való fokozott foglalkozás, az emberekről való fokozott gondoskodás. Mert enélkül a 
pénzben kifejezhető többi befektetés, a műszaki fejlesztés, a gépesítés sem oldható meg.  

(Oravec)”63
 

 

A következő hírnek az előzménye nagyjából az, hogy a Tatabányai Szénbányák igazgatója, 
Dr Gál István az MSZMP X. kongresszusán azért érvelt, hogy a hazai szénbányászatra vonat-
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kozó gazdasági szabályozókat változtatni kell. Ezt természetesen a többi hazai szénbányászati 
vállalat egyetértésével tette.  

Ezen túl pedig az ország ismét és ismét újabb terheket rakott a szénbányákra. Ez mindig foko-

zott többlettermelést, azonnali szenet jelentett. Az egész könyvben is és most is hangsúlyoz-

zuk: a bányászathoz pénz kell, de pénzzel időt, elfecsérelt időt nyerni a legritkábban lehet. Ezt 

csak kiegyensúlyozott működéssel, megfelelő előkészítéssel, létszámmal, felszereléssel lehet 

biztosítani. Amennyiben ezek közül bármelyik „borul”, akkor nagyon nehéz helyzet jön lét-

re! 

Főleg mindezeket az át nem gondolt energiapolitikai lépések miatt jöttek mindig létre…  

 

„ Fock Jenő Komárom megyébe látogatott 

A hazai szénbányászat jelenlegi termelési szintjére még hosszú távon szükség van 

A magyar szénbányászatnak, amely csaknem százezer dolgozót foglalkozhat, 1971-ben 

mintegy 38 millió tonna szenet, a tervezettnél 1,7 millió tonnával többet kell termelnie, és még 
hosszú távon ezt a termelési szintet kell biztosítania. Ezért a kormány megvizsgálja, és hama-

rosan megvitatja az energiastruktúra, ezen belül a szénbányászat helyzetét, gondjait, fejlesz-

tési lehetőségeit. Ehhez szerzett személyes tapasztalatokat Fock Jenő, az MSZMP Politikai 

Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, aki szerdán Komárom megyébe látogatott… 

… Fock Jenő a Tatabányai Szénbányák klubhelyiségében a megye három szénmedencéjének 

vezetőivel folytatott eszmecserét. A beszélgetés során Fock Jenő elmondotta, hogy a szénbá-
nyák termelését csak olyan arányban lehet csökkenteni, amilyen arányban más, gazdaságo-

sabb energiahordozók ezt lehetővé teszik. Ezzel foglalkozott a múlt év végén az MSZMP Poli-

tikai Bizottsága és Központi Bizottsága, valamint a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete is. 

–Remélem – mondta a kormány elnöke – a mai látogatás alapján is helyesen tájékozódik a 
közvélemény arról, hogy a szénbányászat – és ezen belül is a mélyművelésű szénbányászat – 

mai termelési szintjére még sokáig, az atomenergia hasznosításának széles körű elterjedéséig, 
legkevesebb 25–30 évig szükség lesz. 

Ha ez annak idején a határozatban is megfogalmazást nyert volna, kevesebb lett volna a fél-

reértés.  

Elemezve a szénbányászat jelenlegi, helyzetét, gondjait, elmondta, hogy ezért legkevésbé a 
bányászok felelősek, hiszen nagyon sokat, a vártnál is többet tettek azért, hogy az igényeket 
kielégítsék. Most megvizsgáljuk – mondotta a továbbiakban –, mi okozza ezeket a gondokat. 

Számos tényezőt, már így is láthatunk, hiba csúszott számításainkba is, például nem számol-

tunk azzal, hogy a falusi lakások jó részében, ahol korábban főleg csak a konyhában fűtöttek, 
most a szobákban is szénnel tüzelnek.  

Szénhiányunk mintegy fele abból adódik, hogy a dieselesítési programot nem sikerült a ter-

veknek megfelelően végrehajtanunk, s így a vasútnak évi 600–700 ezer tonna többletszénre 
van szüksége, Az új gazdaságirányítási rendszer – amelynek máris nagyon sok eredménye van 
– a szénbányászat vonatkozásában néhány váratlan jelenséget is hozott. így például az üze-

mek – rövid távú érdekeiket nézve – kevesebb gondot fordítanak a gazdaságos- energiafor-
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rások kialakítására. Az ipar nagyobb energiaigényes ágazatai közül több – így például a ve-

gyipar – örvendetes módon ugyan, de a vártnál nagyobb arányban fejlődött.  

–Mindezeket figyelembe véve, már több elgondolás van arra vonatkozóan – mondotta Fock 

Jenő –, hogyan tudjuk a bányamunkát ismét vonzóvá tenni, és így a munkaerőt, a fiatal után-

pótlást biztosítani.  

Bízom benne, hogy a kormány ülése megfelelő döntéseket hoz majd ezeknek a gondoknak a 
megszüntetésére.  

A látogatás befejeztével a kormány elnöke az esti órákban visszatért a fővárosba.”64
 

 

 

„ Komplex ellenőrzés a Borsodi Szénbányáknál 

Négynapos komplex ellenőrző vizsgálatot tartott az Országos Bányaműszaki Főfelü-
gyelőség a megye egyik legnagyobb iparvállalatánál, a Borsodi Szénbányáknál. A szinte az 
egész vállalat területére kiterjedő ellenőrzésen részt vett Havrán István, az OBFF

65
 vezetője, 

Kreffly Gábor, az OBFF helyettes vezetője, Ary Károly és Juhász József, a Nehézipari Minisz-

térium munkatársai. Bacsur Rezső, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete munkaügyi és szo-

ciális osztályának helyettes vezetője, Papp Károly, a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség 
vezetője, Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója, valamint az OBFF és a vállalat 
műszaki, gazdasági, politikai és társadalmi vezetői.  

Az ellenőrzést végző szakcsoportok ellátogattak Erenyőaknára és Lyukóbányára. Tervtáróra, 
Alberttelepre, Ormosbányára és a Központi Szénosztályozóműbe, Kazincbarcikára. Az előre 
meghatározott szempontok alapján végzett vizsgálat során ellenőrizték a földalatti munka 

technológiai fegyelmének betartását, a gépi és villamos berendezések biztonságát, a munkás-

védelmi előírások szabályszerűségét, és a fiatal dolgozók, valamint a női munkaerők körül-

ményeit.  

A látottakat tegnap, csütörtökön délelőtt értékelték a Borsodi Szénbányák székházának nagy-

termében. Az ellenőrző csoportok vezetői beszámoltak a tapasztalatokról. Megállapították, 
hogy a bányák biztonsága megfelel a követelményeknek, a technológiai előírásokat betartják. 
a villamos és gépi berendezések műszaki színvonala megfelel a korszerűségnek. Egészében 
véve kedvező képet alkottak a BSZ üzemeinek állapotáról.  

A zárszóban Kreffly Gábor megállapította, hogy a kedvező helyzet nem adhat okot a megelé-
gedettségre, hanem biztatás és útmutatás. hogy a jövőben is ez irányba kell fejleszteni a mű-
szaki színvonalat és a biztonságos munka lehetőségeit  

(csapó)”66
 

 

Nem hiányzik a biztatás a szénbányászatnak a sajtón keresztül.  
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„ A szénbányászainak nagy jövője van 

Gazdasági teendőinket, a konkrét döntéseket mindig az adott helyzet befolyásolja. Az 
adott helyzetből, mégpedig abból, hogy a korszerű energiahordozók arányának növelése mel-

lett is több szénre van szükség, mint amennyit terveztünk – indult ki a Gazdasági Bizottság, 
amikor a jövő évi energiaellátásról, a széntermelés növeléséről és a bányáknak nyújtandó 
támogatásról. hozott határozatot. 

Az ipar, a mezőgazdaság a földgáz: és a kőolaj előretörése mellett is egyre több szénre tart 
igényt; a növekvő energiaszükségletet figyelembe véve egy mondatban is megfogalmazható a 
feladat: meg több szén kell! Pártunk X. kongresszusán Kádár János is részletesen foglalkozott 

az energiastruktúra átalakításával, az olaj és a gáz felhasználásának növelésével, ezzel egyi-

dejűleg a szénfelhasználás aranyának csökkentésével. Az elért eredmények értékelése mellett 
ugyanakkor arról is szólt, hogy az ország energiaigénye a korábban számítottnál nagyobb 

mértékben növekszik, s a széntermelésnek ezzel lépést kell tartania.  

A lehetőségekkel szemben nagyobbak az igények. Csak néhány példát: az ipari termelés egyes 
ágazataiban a tervezettnél több szenei használnak fel; jelentős mértékben megnövekedett a 

vidéki lakosság tüzelőanyag igénye is: falun egymillió tisztaszobát fűtenek télen, és a szállí-
tással foglalkozó MÁV, az értékesítést végző TÜZÉP- telepek a megmondhatói, hogy a korsze-

rű energiahordozók bevezetésének eddigi eredményei ellenére is nem csökkent, sót, növeke-

dett a szén felhasználása a legtöbb területen.  

Lapunkat, az Észak-Magyarországot az a megtiszteltetés érte. hogy képviselője jelen lehetett, 
s véleményének hangol adhatott azon a sajtókonferencián, amelyet a Nehézipari Minisztéri-

umban rendeztek, s amelyet a rádió egyenes adásban közvetített. Itt is elhangzott, hogy a kő-
olaj és a földgáz maximális termelése mellett is, a magyar szénbányászatnak már az idén min-

tegy 1,2 millió tonnával több szenet kelleti termelnie a növekvő igények kielégítésére. A szén-

bányászat termelőkapacitása azonban – számos régi bányaüzem kimerülése, és egyes gazda-

ságtalan aknák leállítása következtében – jelentékenyen csökkent, a munkáslétszám pedig az 
évek óta tartó eláramlás folyamataként erősen megfogyatkozott Ezért az idei jelentős többlet-

mennyiséget a bányák csak úgy tudják biztosítani, hogy a bányászol, munkaszüneti napokon is 
dolgoznak.  

Az országos helyzetre vonatkozó megállapításokat egy az egyben alkalmazhatjuk a Borsod 

megyei szénbányászatra is. Arra a nagy múltú borsodi bányászatra, amely még ma is az or-

szág tüzelőanyag-igényének a felét termeli és biztosítja. Ezt is gyakran vasárnapi műszakok-

kal. megfeszített munkával, hiszen az évek óta tartó elvándorlás miatt Borsodban is kevesebb 

a bányász, mint amennyire ma is szükség lenne. A Gazdasági Bizottság említett határozata, 
egy egyértelmű: kell a szén, szükség vau a bányászat támogatására úgy is, hogy új munkaerő-
ket, toboroznak, s úgy is. hogy a központi alapból is segítséget nyújtanak a bányák teljesítő-
képessége fejlesztéséhe, új, korszerű termelő berendezések beszerzéséhez. Hadd idézzük 
Monos Jánost, a Borsodi Szénbányák Vállalat igazgatóját, aki az említett sajtókonferencián 
így nyilatkozott; várják a fiatalokat a borsodi bányákba, várják az új munkaerőket: igenis van 
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jövője, méghozzá nagy jövője van Borsodban is a szénbányászatnak. A korszerű energiahor-

dozók és a hagyományos szén meg hosszú ideig nagyon jól megférnek egymás mellett.  

Jól emlékszünk Fock Jenőnek, a kormány elnökének Komárom megyei látogatására. Úgy 

érezzük, ez a látogatás az egyetemes magyar szénbányászainak, tehát a borsodinak is szólt. 
Sok félreértést tisztázott, aggodalmat oszlatott el, amikor azt mondta; „a szénbányászat, ezen 
belül is a mélyművelésű szénbányászat mai termelési szintjére még sokáig, az atomenergia 

hasznosításának széles körű elterjedéséig, legkevesebb 25–30 évig szükség lesz. .  

Bányászaink eddig is becsülettel helytálltak, nagyon sokat tettek a gondok enyhítéséért. Ezt a 

helytállást várva továbbra is hozta meg nagy jelentőségű határozatát a kormány Gazdasági 
Bizottsága, amely egyszer s mindenkor több, eddigi kötöttséget, is felold, kaput nyitva a fiata-

loknak, lelkesítő lehetőségeket adva egy nehéz, de nagyon szép. és még sokáig igen fontos 
szakma megszerzéséhez.  

Ónodvári Miklós”67
 

 

 1971. 

 

„… Borsodban 21 összekötő és 12 bekötő út volt járhatatlan hóakadályok miatt. Az 

országutakon a nyolc útmesteri körzetben összesen 107 géppel küzdöttek a hó ellen, így a fő-
utak, bár nehezen, de járhatok voltak. Komoly gondot okozott azonban a vastag hótakaró a 
bükkaljai és a dél-bükki, a külvilágtól elzárt falvakban. Ide az élelmiszer is csak traktorvonta-

tású szánokon érkezhetett meg. A Borsodi Szénbányák üzemeiben a vasárnap reggeli műszak-

kezdésre 11 járat, nem érkezett meg. A havazás gondot okozott; a MÁV Miskolci Igazgatóság 
vonalain…”68

 

 

„ Tovább korszerűsítik a borsodi bányászatot  

Az Észak-Magyarország interjúja Monos János igazgatóval 

Ismeretes, hogy a Borsodi Szénbányák termelésének nagy része a lakosság tüzelővel 
való ellátását szolgálja. Ilyen értelemben is közérdeklődésre tart számot, hogy a negyedik 
ötéves terv során hogyan tud ennek a feladatának a vállalat megfelelni. Erről kérdezte meg 
lapunk munkatársa Monos János elv társát, a Borsodi Szénbányák igazgatóját.  

– Elkészült-e már a vállalat új ötéves terve, és milyen főbb termelési feladatokat szabnak 
maguk elé ebben az időszakban?  

– Mint minden vállalat, mi is a IV. ötéves terv kialakításán dolgozunk. A terv fő célkitűzése 
az, hogy u velünk szemben támasztott fogyasztói igényeket – a minőségi kívánalmaknak 
megfelelően – a lehelő legjobban kielégítsük. Világosan látjuk, hogy – sajnos – a fogyasz-

tók várakozásainak nem tudunk teljes egészében eleget tenni. Ezért csak a jelenlegi ter-

melési szint tartására rendezkedünk be a jelzett időszakban. Természetesen ez is rendkí-
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vül bonyolult és nehéz feladat. S az is természetes, hogy az egyes bányamezők kapcsolása, 
új aknák nyitása csak állami támogatással lehetséges. Kormányunk ezt már figyelembe 
vette, és az 1971-es évre az induláshoz szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre bocsá-
totta. Így mód nyílik az ormosi, alberttelepi, szelesi és az erenyői mezőkapcsolások meg-

tervezésére, a munkák megkezdésére. A termelékenység fokozásához műszaki fejlesztésre 
van szükség. A kormány ehhez is segítséget nyújt.  

– Míg néhány évvel ezelőtt a bányák bezárása volt napirenden, most az igazgató elvtárs új 
bányák nyitásáról szólott. Vajon helyes volt-e akkor ezeket a bányákat megszüntetni?  

– A kérdés felvetése jogos, de megnyugtathatom, hogy itt csak látszólagos ellentmondásról 
van szó, mert jelenleg képesek vagyunk meglévő aknáinkból biztosítani szinte ugyanazt a 
mennyiséget, de sokkal magasabb technikai színvonalon, kevesebb munkaerővel, és ami a 
legfontosabb, gazdaságosabban. Programunkban továbbra is szerepel a nem gazdaságo-

san termelő bányaüzemek bezárása. Ebben az évben két aknát fogunk megszüntetni, ez 
azonban a mennyiségi elképzeléseket nem befolyásolja.  

– Annak idején, amikor egy sor gazdaságtalannak látszó, vagy valóban gazdaságtalanul 
termelő akna bezárása történt, sok bányász került vissza a mezőgazdaságba, illetve más 
bányavidékekre. Ugyanakkor ismerjük azt a nagyfokú munkaerőhiányt, amivel a Borsodi 
Szénbányák küzd. A vállalatnak az elkövetkezendő ötéves tervben tartania kell az eddig 
elért termelési szintet. Milyen elképzeléseik vannak a létszámhiány pótlására, a fiatalítás-

ra?  

– A szénbányászatban a munkaerőhiány országos jelenség, sőt világjelenség. Mi a létszám-

hiány ellensúlyozására, illetve a fiatalításra több intézkedést foganatosítottunk a kor-

mányhatározatok, rendeletek alapján. így például ösztöndíj-rendszert vezettünk be a vá-
jártanuló iskolákban, élünk a katonai mentesítés lehetőségeivel, igyekszünk több lakást 
biztosítani a bányászok számára, s a műszaki fejlesztéssel, a gépesítéssel próbáljuk von-

zóvá tenni fiataljaink számára ezt a nehéz szakmát. Reméljük, hogy a kormányhatározat-

ban biztosított pótszabadság, valamint a kereseteket nem érintő rövidített munkarend is 
megfelelő hatással lesz. Vonzóvá akarjuk tenni a fiatalok számára úgy is a bányászatot, 
hogy fokozottabban gondoskodunk dolgozóiról. Ma már minden bányánknál megfelelő 
fürdő-öltöző, üzemi étkezde, kultúrház, könyvtár és sportolási lehetőség áll a fiatalok 
rendelkezésére is. Természetesen szükséges, hogy a sajtó és a különféle tömegkommuni-

kációs eszközök megfelelően tájékoztassák közvéleményünket energiapolitikai irányelve-

inkről, a bányászat modernizálásáról.  
– Mindazok az intézkedések, amelyeket a kormány, illetve a vállalat foganatosított, elegen-

dők lesznek-e a bányászok anyagi és erkölcsi elismerésének lényeges fokozása nélkül?  
– Pártunk IX. kongresszusa az energiastruktúra átalakításával kapcsolatban gondoskodott 

a bányászatról, illetve a bányászokról. A X. kongresszus ismét foglalkozott ezzel a témá-
val, ami biztosíték arra, hogy a bányászat fejlesztéséhez, a bányászok anyagi és erkölcsi 
elismeréséhez szükséges anyagi eszközök rendelkezésünkre álljanak.  

– Végezetül az a kérésem, foglalja össze igazgató elvtárs; hogyan alakul 1975-re a vállalat 
termelése, műszaki- technikai színvonala.  

– 1975-ben hétköznapi munkával 4 millió 300 ezer tonna szén termelését tervezzük. Ezt a 
jelenlegi 16 aknánkkal szemben 12 aknából kívánjuk biztosítani, beleértve az új aknákat 
is. Műszaki fejlesztés keretében a jelenleg rendelkezésünkre álló 12 önjáró biztosítóbe-
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rendezéssel szemben 15–17 berendezést kívánunk üzemeltetni. Mosási eljárással javítani 
kívánjuk a szén minőségét. A termelékenység emelkedését a műszaki fejlesztési tervek rea-

lizálásával szinkronban terveztük meg. összefoglalva; a rendelkezésre álló ismeretanyag 
alapján az 1971-es esztendőre, valamint az elkövetkezendő öt évre szóló terveinket reá-
lisnak ítélem meg. Mi, akik a borsodi bányák területén végezzük munkánkat, optimisták 
vagyunk e tervek megvalósítását illetően – fejezte be nyilatkozatát Monos János.  

Oravec János”69
 

 

„ A széntermelés és a munkás járatok 

A megyei pártbizottság legutóbbi ülésén Váczi László, a Borsodi Szénbányák pártbi-

zottságának titkára – többek között –. szóvá tette a nehézkes munkásszállítást, Csizy Béla vá-
jár pedig levélben jelezte a királdi bányászok ilyen gondjait…  

Bányászgondok  

A munkásszállításban – mint Váczi László elmondja – szénbányászatban van a legna-

gyobb feszültség. Roppant nagy a szén iránti igény. Kilencezer embert szállítunk a bányákhoz 

és haza. Ha a járatok csak egy órát késnek, már igen nagy a veszteség. A késés befolyásolja 

az egész bánya munkáját. És van, amikor visszafelé két órát is várnak az autóbuszra. Nem 
kielégítő a kocsik fűtése sem.  

– „Mi, bányászok – írja Csizy Béla királdi vájár – a párt, a kormány kérésének igyek-

szünk eleget tenni a széntermelésben... De a hazaszállítás... Ma a hat gépkocsiból 3 volt 
üzemképes. Most, amikor e levelet írom, a legmesszebb lakó nagyvisnyói munkások még a 
királdi üzemben várják, mi lesz. Én gyalog jöttem haza Bótára, mert ez csak három kilomé-
ter...”  
 

Közöny 

Első utunk Lyukóbányára vezet. Kocsink csak néhány métert tud bemászni a Testvéri-

ség utcába. Megkínlódunk a visszatolatással. Ízelítő abból, amit a bányászok sokszor tesznek. 
Miskolc belvárosában, január 26-ig nem gondoskodtak az utak tisztításáról! Derékig érő göd-

rök, hatalmas jégdombok. Hogyan tudnak itt közlekedni?!  

A munkásjáratok útját követve, a hegyen át megyünk Sajószentpéterre. Végig az úton, a tele-

püléseken, de különösen Parasznya és Varbó között gödör gödör után, jégdomb jégdomb 
után. Nem jobb a helyzet Alberttelep es Ormosbánya között sem. A gépkocsik legfeljebb 5–10 

kilométeres sebességgel haladhatnak.  

A közöny, a nemtörődömség kihatásaként akadozik a közlekedés, rosszak az utak. A bányá-
szok, s más foglalkozású utasok sokat tudnának beszélni róla, hányszor kellett kemény műszak 
után tologatni az autóbuszt. Mi ennek feljegyeztük az ellenpólusát is.  
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Bánhorvátiból nem érkezett be az autóbusz. Az üzemegységből kimentek megnézni, mi van 

vele. A megállóban sok ember türelmetlenkedett. Tőlük néhány méterre a gépkocsivezető és a 

kalauz kínlódott a kocsi indításával. Az utasok csak nézték, nézték: Senki nem segített.  

A nagy gondok  

Az ormosi, az edelényi bányászok külön-külön úgy vélik, ők kapják a legrosszabb au-

tóbuszokat. A kép mást mutat. Január 26-án 155 autóbuszból 27 volt üzemképtelen a kazinc-

barcikai üzemegységben. És ebből legtöbb – 14 Kazincbarcikáról „esett ki”, így a kazincbar-

cikaiak hiszik azt, csak náluk vannak beteges autóbuszok.  

Milyen is a vállalati kép? Sajnos, elég nyugtalanító Január 27-én például minden hatodik 
autóbusz üzemképtelen volt ilyen, vagy olyan ok miatt. A teherkocsik 80–85 százaléka új jár-

mű. Az autóbuszokban csaknem fordított a helyzet, 70 százaléka 5–10 éves, sok a kiskocsi, 
rossz konstrukciós fűtőberendezéssel. A 91 üzemképtelen kocsi közül 12 karambolos. Nehéz 
valójában eldönteni, hogy a rossz utak, vagy a gépkocsivezető felelőtlenségében, vagy éppen 
fáradtsága következtében lett-e azzá.  

Gyakran humorosan hangzik a szomszédos megyéket járóktól, hogy az autó és az utasok tábla 
nélkül is megérzik, ha Borsodba érkeznek. A Volánosok – különösen a gépkocsivezetők – egy 

ok miatt félnek a tavasztól. A fagy, a hó, a víz megtette, vagy megteszi a magáét, s a kátyúk 
tömege indít támadást az alváz, a kerekek, a rugók ellen. A borsodi utak nagy forgalmához jó 
utakra, s építésben a kézi eszközök helyett építő gépláncokra lenne szükség.  

A gond egészen közeli. Az eddigi információ szerint még elegendő követ sem ígérnek az utak 

javítására. Érdekessége az, hogy a kőbányák itt vannak Borsodban, s néha több jut belőle 
olyan szomszéd megyei utakra, amelyek jobbak, mint a miénk.  

Csorba Barnabás”70
 

 

Ahogy azt az előzőekben is láttuk a Borsodi Szénbányák teljes területén és minden szakmai 
vonalon folyik a szénbányászati korszerűsítés, gépesítés, a technológiai folyamatok és még 
számos egyéb terület fejlesztése. Ebben a fiatalok is kiemelt szerepet kapnak és minden lehet-

séges vonalon inspirálják is őket. Ekkor, de később is, számos, nagyon jelentős téma került 
kidolgozásra! 

 

„ Kitüntették a legeredményesebb FMKT tagokat  

Tegnap, február 13-án, szombaton délelőtt a Borsodi Szénbányáik irodaházának 
könyvtártermében az FMKT 1970. évi munkáját értékelő értekezletet tartottak. Az értekezleten 
megjelent Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója, Stoll Lóránt igazgató-helyettes, 

valamint a vállalat gazdasági, politikai, társadalmi és ifjúsági vezetői.  
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Kovács Istvánnak,
71

 a Borsodi Szénbányák KISZ-bizottsága titkárának bevezető szavai után 
dr. Szentpéteri István72

 területi főmérnök értékelte a 
vállalati FMKT munkáját. 

Elmondotta, hogy fiatal 

mérnökeink, közgaz-

dászaink és techni-

kusaink 47 szak-

dolgozatot készítet-

tek el, ebből 10 
került az országos 
zsűri elé. A jelenle-

gi eredmény feltétle-

nül előbbrelépést jelent.  

Felszólalásában Monos János igazgató méltatta az 
FMKT munkáját, elismerte jelentőségét és gratulált az 
elmúlt évi szép eredményekhez. Befejezésül kérte a je-

lenlevőket: újításaikkal a jövőben is járuljanak hozzá a 
szénbányászat jó munkájához.  

Ezt követően 28-an vették át a vállalat igazgatójának dicsérő oklevelét, ugyanennyien kaptak 

kiváló ifjú mérnök oklevelet.  

Kolaj László”73
 

 

Az elkövetkező évek megnövekedett feladatit szinte minden fórumon ismertetik és mozgósíta-

nak a megvalósítás érdekében. 

 

„ A borsodi bányászat jövője  

Szakszervezeti küldöttértekezlet a Borsodi Szénbányáknál 

Tegnap, február 20-án, szombaton tartották meg a Borsodi Szénbányák Vállalat szak-

szervezeti küldöttértekezletét. A vállalat központjában csaknem 16 ezer dolgozó képviseleté-
ben tanácskoztak a szervezett dolgozók képviselői. Az elnökségben helyet foglalt többek között 
Simon Antal, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Soltész István, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, országgyűlési képviselő, a Mákvölgyi Bányaüzem szocialista 
frontbrigád-vezetője, Váczi László, a Borsodi Szénbányák pártbizottságának titkára, dr. Ba-

logh András, az SZMT titkára, Kovács Lajos, a BSZ KlSZ-bizottságának titkára, Monos Já-
nos, a vállalat igazgatója, Papp Károly, a Bányaműszaki Felügyelőség vezetője, valamint 

Hossó K. Gyula, az Ózdvidéki Szénbányák szb- titkára.  
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A szakszervezeti tanács beszámolóját Restás Dezső, a szakszervezeti bizottság titkára terjesz-

tette a küldöttértekezlet elé. Elmondotta, hogy a beszámolási időszakban növekedett a terme-

lés technikai színvonala. A III. ötéves terv célkitűzésének megvalósításában a vállalat dolgo-

zói bányászokhoz méltó helytállással, áldozatos munkával vettek részi. Növekedett a szakszer-

vezet politikai befolyása, miközben a termelési feladatok teljesítésére szervezte és nevelte a 
dolgozókat, védte jogos érdekeiket is. A III. ötéves terv célkitűzéseit a bányászok általában 
megvalósították, azonban 1970-ben nem minden gazdasági és minőségi mutatói: sikerült tel-

jesíteniük. A III. ötéves terv utolsó esztendejében növekedtek a költségek és kedvezőtlenül ala-

kult a vállalat nyeresége. Ebben számos objektív és szubjektív tényező játszott, közre. Szerepe 
volt a vagonhiánynak, a geológiai nehézségeknek, a szervezési problémáknak, valamint annak 
is, hogy a szabad szombati és vasárnapi termelés miatt nem jutott idő a gépek megfelelő kar-

bantartására.  

A beszámolót követő vitában elsőként Soltész István szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy a szocia-

lista brigádmozgalom elérte célkitűzéseit. 1970 eredményeiről szólva elmondta, hogy a meg-

növekedett feladatok egyaránt igénybe vették a vezetőket, a dolgozókat és a gépeket is. A bá-
nyászok munkáját számos probléma nehezítette. Gondot okozott, hogy a frontokon nem volt 

elég vonzó bérezés. Azt is elmondotta Soltész István, hogy a X. kongresszus határozatai értel-

mében magasabb színvonalon kell folytatni a szocializmus építését, s e követelmények mércé-
jével mérve az is igaz, hogy a brigádok nem tettek meg mindent, amit megtehettek volna.  

A vállalat pártbizottsága nevében Váczi László köszöntötte a küldöttértekezletet. Hozzászólá-
sában többek közölt a tudatosabb tömeg- politikai munka fontosságát hangsúlyozta. Monos 
János, a vállalat igazgatóis az energiastruktúra korszerűsítésével, kapcsolatos problémákkal 
foglalkozott, kiemelve: a borsodi bányászatnak továbbra is van jövője. Simon Antal, a Bánya-

ipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára ugyancsak a IV. ötéves terv energiapolitikai kon-

cepcióiról, s ezzel kapcsolatban a borsodi bányászok feladatairól beszélt…”74
 

 

„ Sajószentpéteri változások  

Sajószentpéter a közelmúltban nagy változáson ment keresztül. Sajnos, a kulturális in-

tézmények fejlődése csak részben tartott lépést az ipari és a közszolgáltatási létesítmények 
modernizálásával. Ezen a téren az előbbre lépést mindössze a Petőfi Sándor Művelődési Köz-

pont újjáépítése jelentette. Nem volt például olyan klub, amelyet a fiatalok szívesen látogattak 
volna. A Bükkaljai Bányaüzem KISZ-bizottsága felkereste az üveggyár – a helység másik nagy 
üzeme – ifjúsági vezetőit és javasolták: vegyék közös gondozásba a járást KISZ-bizottság áltál 
közel 10 éve irányított ifjúsági házat és együttes program kialakításával változtassák azt a 
tizenévesek közkedvelt művelődési, szórakozási helyévé.  

Az átszervezés utáni első klubestet ma este 6 órakor tartják. A rendezvényen részt vesznek a 
megyei, a járási és a Borsodi Szénbányák KISZ-bizottságának munkatársai is. A műsort a 
Miskolci Nemzeti Színház művészei biztosítják, a zenéről pedig az ifjúsági ház tánczenekara 
gondoskodik.  
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K. L.”75
 

 

Aztán az első hírek – a később szinte kizárólagosan elterjedt és alkalmazott –, könnyűfém 
egyedi támokról.  

 

„ Alumínium biztosítótámok 

Az Ózdvidéki Szénbányák egercsehi üzemében egyedül álló kísértethez kezdtek. A ko-

rábbi, egyedi acéltámmal biztosított, úgynevezett gyalus fronton most alumínium-támokat 
alkalmaznak. Ezt a módszert eddig csak a pécsi 

bauxitbányában76
 ismerték. Az ózdiak a Székesfe-

hérvári Könnyűfémműből elsőnek 120 darab ilyen 

támot rendeltek.”77
 

 

HBT alumínium bányatámok78
 

 

Ez egy „sikertörténet” volt, ezért álljunk is meg itt 
néhány gondolat erejéig! 

A támok tömege sokkal kisebb volt, mint a korábbi acéltámoké, hidraulikus rendszerűek vol-

tak és teherbírásuk is kiváló volt. Könnyebb mozgatásuk, kezelésük miatt nagyon gyorsan 
terjedtek. A Székesfehérváriak a könnyűfémműből adták a speciális alumínium-ötvözetből 
sajtolt elemeket, csöveket. Eredetileg a Balassagyarmati Fémipari Vállalat gyártotta ezeket.  

A hazai gyártású alumínium-tám gondolata so-

kakban megérlelődött ezekre az időkre, tekintettel 

a külföldi törekvésekre is. 

 

A HBT tárnok a kép bal oldalán láthatók. 

Edelény Bánya, vékonytelepi frontfejtés79
 

  

A vállalati elképzeléseket a Központi Bányászati 
Fejlesztési Intézet (KBFI) fogta össze. Az intézet 

az 1970-es évek első felében a Tatabányai Szénbányákkal, a Mecseki Szénbányákkal és a Szé-
kesfehérvári Könnyűfémművel elindította a könnyűfém hidraulikus egyedi bányatámok fej-

lesztési munkáit. A munka egyrészt egy jól bevált nagyszilárdságú és csökkentett feszültségi 
korrózióérzékenységű ötvözetet eredményezett, másrészt pedig egy különleges – a szabadal-
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maztatott könnyűfém ötvözetből készült – bányatám (HBT) konstrukciót, melynek hasznosítási 
jogát a Magyar Alumíniumipari Tröszt Balassagyarmati Fémipari Vállalata megvásárolta.  

A korábban tőkés importból vásárolt könnyűfém - támokat kiváltó HBT tám nagy terhelések 
felvételére alkalmas, s teherbíró képességéhez képest aránylag kevés anyagból készíthető, 
kistömegű szerkezet, melyet a bányászok megkedveltek. Az évek során nagy darabszámban 
alkalmazták a bányaüzemek, a HBT tám a hazai bányászat egyik közismert, jellegzetes beren-

dezése lett. Így borsodban is. 

Az ostravai VVUU bányászati kutató intézettel közös együttműködés eredményeként megszü-
letett a HBT tárnok gyújtószikra képződését megakadályozó, plazmatechnológiával készülő 
védőbevonata. Az ilyen védőbevonattal ellátott könnyűfém tám akkor, egyedülálló gyártmány 

a világon! A Balassagyarmati Fémipari Vállalat az első védőbevonattal ellátott támokat a 

szocialista országok bányászata felé exportálta. 

Később – az 1980-as évek végén – bármilyen hihetetlen az alumínium „korróziós” jelenségei 
léptek fel e gyártmányoknál. Ez aztán igen sok gondot okozott a Borsodi Szénbányáknál is, 

mert ekkorra megszűnt a balassagyarmati gyártó, az alapanyagot biztosító cég is „gyengélke-

dett”… Saját fejlesztéseket, javítási technológiákat, felújítási módszereket kellett kidolgoz-

nunk a több ezres tám mennyiség életben tartására.
80

 

 

 

A hidraulikus könnyűfém bányatám 

(HBT 04-30-2240 típus) összeállítási 
rajza 

 

„ Bányász élüzemek 

Tegnap, április 16-án, pénteken délelőtt ülést tartott a Borsodi Szénbányák Vállalat 
szakszervezeti bizottsága. Az szb-ülésen megvitatták a vállalat üzemegészségügyi helyzetét, 
madó döntöttek az 1970. év alapján járó élüzem címek odaítéléséről.  

A szakszervezeti bizottság döntése alapján élüzem címet nyert a Bükkaljai Bányaüzem, amely 
107,5 százalékra teljesítette elmúlt évi széntermelési tervét.  

Élüzemi címet nyert a Központi Bányagépjavító Üzem is. amelynek teljesítményére jellemző, 
hogy például az úgynevezett műszak- felhasználási mutatót a tervezett 1 százalék helyett 3,6 

%-kal csökkent.”81
 

 

„ Élüzem-ünnepség Sajószentpéteren 

Immár negyedszer gyűltek össze a Borsodi Szénbányák Bükkaljai Bányaüzemének dol-

gozói élüzem-ünnepségükre Sajószentpéteren, a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A 
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zsúfolásig megtelt művelődési házban egyenruhás úttörők köszöntötték virággal az elnökség 

tagjait. Kocsis Ferenc szb- titkár megnyitó szavai után Jáni Gyula, a Bükkaljai Bányaüzem 
igazgatója mondott ünnepi beszédet. Bevezetőjében vázolta az üzem kollektívájának munkáját 
az elmúlt öt esztendőben. Az elmúlt évi kiemelkedő munka jellemzőjeként hangsúlyozta, hogy 
az üzem 60 ezer tonna szenet adott terven felül a népgazdaságnak. A kedvezőtlen geológiai 
körülmények ellenére is tovább növekedett a termelékenység, és csökkent a szén kitermelésé-
nek önköltsége. Ez elsősorban a műszaki fejlesztésnek, a jó munkaszervezésnek, a szocialista 

munkaversenynek, a szocialista brigádmozgalomnak köszönhető. Az elmúlt évben a 71 bá-
nyász- kollektíva mintegy 1100 tagja nagyban hozzájárult a kiemelkedő eredmény eléréséhez, 
az élüzem cím megszerzéséhez.  

Az ünnepi beszéd után az üzem igazgatója a kiemelkedő munkát végző bányászoknak, brigá-
doknak kiváló dolgozó oklevelet, jelvényt adott át. Heten kaptak miniszteri kitüntetést, 89-en 

kiváló dolgozó oklevelet, illetve jelvényt, és 80-an külön pénzjutalmat.  

Az élüzem címről szóló oklevelet Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója adta át ün-

nepi köszöntő szavak kíséretében. Az oklevélen kívül a Bükkaljai Bányaüzem megkapta a vál-

lalat I. helyezett élüzemének járó vándorzászlaját is.  

A megyei pártbizottság nevében Dojcsák János elvtárs, az MSZMP Borsod megyei Bizottsá-
gának titkára köszöntötte a bükkaljai bányászokat. és kívánt sikere két a jövőben is.”82

 

Aztán már a számítástechnikáról is… 

 

„ A tréfás masina  

Ha „melege” van a berendezésnek, akkor egyből leblokkol. Tranzisztorai beragadnak, 

és jelzik: baj van a hőmérséklettel. Ez fontos tényezője életműködésének. Ha minden klappol, 
és a programot is megkapja, dolgozni kezd. De ha hibás a program, kigyullad a piros lámpa, 
és megszólal a csengő, a gép szíve, a motor leáll, és jelzi: keressétek a hibát...  

Ilyenkor mindenki izzad.  

Gyakran tréfál is az okos kis masina, amely egy másodperc alatt 1600 összeadásra, vagy 240 
szorzásra, illetve 140 osztásra képes. Ennek ellenére egy alkalommal, amikor a Borsodi Szén-

bányák mérnökei gazdaságossági számításokat végeztek, optimális eredményként kihozta: 5 
millió tonna szén kitermeléséhez mindössze 15 emberre van szükség. Természetesen ez képte-

lenség.  

Ilyen fajta „baklövések” ellenére igen jó segítőtárs, jó munkatárs a számítógép. Olyan mód-

szerek alkalmazására képes, amelyekre egyébként gondolni sem lehetne. Háromféle lehetősé-
get alapul véve, 14 millió 800 ezer változatot tud figyelembe venni, összegezni, s e hihetetle-

nül sok variáció közül a legjobbat az asztalra tenni: nos, ez a leggazdaságosabb, ezt alkal-

mazzátok.  

A ma már nélkülözhetetlen munkatárs becsületes neve: OGRA – 1013.
83

 Lengyelországban 
született, és négy éve költözött Miskolcra. Lakóhelye a Nehézipari Műszaki Egyetem. Ottho-
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nában mindig nagy a vendégjárás. A legkülönbözőbb üzemelvből, vállalatoktól keresik fel, és 
kérik a segítségét.”84

 

 

 

„ Üdülnek a bányász- gyerekek  

Az utóbbi években a bányász szülőknél, illetve a gyerekeknél is megnövekedtek az üdü-
lési igények. Ennek ismeretében a Borsodi Szénbányái: gazdasági vezetése es szakszervezeti 
bizottsága igyekszik eleget tenni ezeknek az igényeknek. Az idén összesen közel 700 bányász-

gyerek üdül hazánk legszebb tájain, illetve külföldön. A balatonszemesi bányászüdülő átépíté-
sével, fejlesztésével és egy újabb üdülő megvásárlásával lehetőség van arra, hogy kéthetes 
turnusokban 270 gyermek örüljön a nyárnak a Balaton partján. Ezenkívül a SZOT által bizto-

sított beutalókkal 148 borsodi bányász gyermeke vehet részt balatonszántódi, illetve zamárdi 
üdülésen. A Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Központja 151 gyermek részére biztosít be-

utalást a Duna-kanyarba. a leányfalui üdülőbe. Július 20-tól pedig 110 borsodi bányász-

gyermek vesz reszt csehszlovákiai üdültetésben, melynek keretében megismerkedhetnek a Ma-

gas-Tátra szépségeivel és a dobsinai jégbarlanggal is. 

A jó lehetőségek kihasználásának feltételeit is igyekeznek a vállalat gazdasági es szakszerve-

zeti vezetői megteremteni. A gyermeküket egyedül nevelő édesanyák – ötven dolgozó nő – ré-
szére 25 000 forintot utaltak ki. Ezekből az 500 forintokból az egyedülálló, dolgozó anyák 
megtéríthetik a beutalójegyeket és kisebb vásárlásokat is eszközölhetnek gyermekeik részé-
re.”85
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Nagyon figyelemre méltó a következő cikk, amely egyértelműen rávilágít arra, hogy a borso-

di szénbányászat mindig is kereste a szén egyéb felhasználási lehetőségeit is. Mindezek a ku-

tatások egészen a vállalat felszámolásáig folytak. 

 

„ Kutatások, kísérletek  

Mi van még a borsodi szénben?  

Új termékek, széles körű kihasználási lehetőség 

Eddig a szenet általában tüzelésre, a keletkezett salakot töltőanyagként, a pernyét sa-

lakbetonként, illetve panelgyártásra hasznosították. Az újabb törekvések keresik a szén nem 
hagyományos formában történő felhasználásának lehetőségeit. Miután a szén változó fizikai 
és kémiai összetételéből adódóan sokoldalú, különböző fejlettségi szinten szerveződött anyag, 
ez teremti meg különféle felhasználási lehetőségei alapját. A lehetőségeken kívül a szénterme-

lés gazdaságosságának további növelése is követeli az újszerű felhasználást. Jelenleg a szén-

termelés gazdaságosságának színvonala ugyanis már a telítettség közelében van.  

A hagyományos, a termelési oldalról vizsgálva ezt a kérdést, elmondható, hogy a gazdaságos-

ság növelése – önköltségcsökkentés, árbevétel növelése – már jelenleg is csak nagy erőfeszíté-
sek árán érhető el, a jövőben pedig még korlátozottabb lesz. Ezért a széntermelés gazdasá-
gosságának növelését egyre inkább a fogyasztói oldalról kell vizsgálni, hiszen a szén feldol-

gozása által nyert új termékek ezen a téren nagy lehetőségeket rejtenek.  

A szén újszerű felhasználását célzó kutatómunka másfél éve kezdődött meg a Borsodi Szénbá-
nyáknál. Nemes Árpád, a vállalat kutatási főmérnöke ezzel kapcsolatban a következő tájékoz-

tatást adta lapunk munkatársának:  

– A szénfelhasználás módja tükrözi általában az adott kor technikai színvonalat, és azzal kon-

form. Korunk technikája lehetővé teszi a szén újszerű felhasználásának szeles skáláját. Arra 
törekszünk, hogy ne csak a szén hőtartalma jelentse a használati érték alapját, hanem a szén-

ből előállított különféle termékek is.  

Minél inkább sikerül a Borsodi Szénbányák termelésének vertikális összetételét növelni, ehhez 
a helyes technológiákat. kialakítani, annál inkább lehetséges a széntermelés gazdaságosságá-
nak növelése.  

– Vállalatunknál a szén újszerű felhasználását célzó, s másfél evvel ezelőtt kezdődött kutató-
munka alapja az a felismerés, hogy a szén egyidejűleg tartalmaz hőenergiát, kémiai, ásványi 
és biológiailag hasznosítható összetevőket. Elsőrendű feladatunknak tartjuk, hogy a szén hő-
energiáját is korszerű formában bocsássuk a lakosság, a fogyasztók rendelkezésére. Ilyen 
például a mosott szén. a koksz, a kötőanyag nélküli brikett, és a felületkezelt szén. Ezek az 
újszerű termékek magasabb fűtőértékűek, kevesebb a hamutartalmuk, jobban tárolhatók, ke-

vésbé szennyezik a levegőt. Mivel o termékfajták altul a lakosság, a fogyasztók igényéi jobban 
kielégíthetők, így a vállalat árbevétele is növekszik. Ezeknek az új termékfajtáknak üzemszerű, 
tömeges előállítása a következő évek feladata.  

– A szén kémiai átalakítása során úgynevezett humin-anyagok keletkeznek, amelyeknek széles 

körű felhasználási lehetőségei vannak a népgazdaság különböző területein.  
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A mezőgazdaságban, mint talajszerkezeti stabilizátorok. nitrogénhordozók, nyomelem hordo-

zók jöhetnek számításba ügy, hogy javítják a talaj agyag-humusz együttesét, mobilizálják a 
talaj tápanyagtartalékait, befolyásolják kémhatását. javítják víz- és levegő gazdálkodását. 
Hatásuk több évre szól. és a növények számára – időben – tartós tápanyagfelvételt biztosít. A 

huminsavak előállítása kisüzemi méretekben már megkezdődött a Borsodi Szénbányáknál, a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen pedig a növénytermesztésben kísérleteznek velük A ku-

tatások es a kísérletek eredményeként várható, hogy hazánk olyan új műtrágyához jut, ame-

lyet külföldön már nagy tömegekben használnak, s amely lényeges termésnövekedést, biztosit.  

E termékek próbagyártására az Északmagyarországi Vegyiművekben és a Tiszai Vegyi kom-

binátban már megtették az első lépéseket. A huminsavak és ezek sói az olajbányászatban is jól 
alkalmazhatók. Jelenleg a fúróiszapok javítását külföldről behozott hasonló termékekkel biz-

tosítják. Ha ezeket sikerül hazai anyaggal helyettesíteni. az nagy megtakarítási: jelentene a 
népgazdaság számára.  

A kutatások és a kísérletek kimutatták, hogy a huminanyagok a különféle szerves anyagokban 
oldva jó festékanyagot – például dió-, mahagónipác stb. – szolgáltatnak; tehát a festékipar-

ban is jól felhasználhatók. A huminanyagoknak azonban a tűzállóanyag-ipar területén, a re-

pedésmentes termékek előállításában is fontos szerepük lehet.  

– A huminanyagok nyerése során elkerülhetetlenül meg kell tisztítani a szenet a hamut adó 
alkatrészektől. Ezek egy része közönséges kvarcanyag, de mellettük értékes ásványok és fémek 
is nyerhetők, mint például kén, vanádium, króm, bőr, ritkafémek és nyomelemek.  

A szén ásványi kutatásait vállalatunk a Nehézvegyipari Kutató Intézettel együtt kívánja lebo-

nyolítani. És végül a szenekből olyan növényi tápok és tápanyagok nyerhetők, amelyek a nö-
vények által közvetlenül felvehetők, illetve az állatok közvetlenül fogyaszthatják azokat.  

– Összegezve elmondható – mondotta befejezésül Nemes Árpád –, hogy ezek a kutatások és 
kísérletek igen fontosak a széntermelés gazdaságosságának növelése szempontjából a válla-

lat, az újszerű felhasználás számos lehetősége szempontjából pedig az egész népgazdaság 
számára. Érdemes megjegyezni, hogy a hagyományos, hőtechnikai felhasználás mellett a vál-

lalatunknál jelenleg 1 tonna szén árbevétele 160–400 forint között mozog. Az újszerű felhasz-

nálási módok esetén az ugyanennyi szénből nyert termékek ára mezőgazdasági alkalmazásuk 
során 1800–4000 forint közötti, az olajiparban 6000–25 000, a festék-iparban 12 000–
18 000, általában a szén kémiai felhasználása esetén 1800–80 000 forint árbevételt jelenthet 
a vállalatnak.  

Az természetesen nem várható, hogy a Borsodi Szénbányák teljes termelését – az idén 4,5 mil-
lió tonna – ilyen módon használják fel. A kővetkező években 15– 20 000 tonna szén kerül csak 
új formában, új termékként és új felhasználási módon a népgazdaságban. A borsodi szeneket 

továbbra is elsősorban hagyományos, hőtechnikai úton használjuk fel.  

Oravec János”86
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„ Takarékossági program a bányáknál 

A IV. ötéves terv a Borsodi Szénbányák számára a jelenlegi termelési szint tartását ír-

ja elő. Ezért nem mindegy, hogy miképpen készítik elő ennek a végrehajtását. A célkitűzés 
szolgálatába állítanak már az idén is minden intézkedési tervet, azért, hogy zavartalan legyen 

az átmenet a következő tervidőszakra.  

A napokban rendkívüli igazgatói tanácskozást tartottak a Borsodi Szénbányák miskolci szék-

hazában. Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója tartott tájékoztatót az első félév 

eredményeiről. Elmondotta, hogy a vállalat 101,4 százalékra teljesítette termelési tervét. Ah-

hoz azonban – hangsúlyozta –, hogy az egész évet eredményesen zárják, elsősorban a gazda-

ságosság javítására van szükség. Ezért a második fél évre valamennyi bányaüzemnek takaré-
kossági programot kell készíteni. Ennek az a célja, hogy lényegesen csökkentsék a szén terme-

lésének önköltségét. Ennek számos összetevője van. Takarékoskodni kell az anyaggal, a mun-

kaerővel, a gépekkel, berendezésekkel, az idővel, az energiával. A takarékossági programnak 
össze kell fognia mindazokat az intézkedéseket, amelyeknek lényeges szerepük van a termelé-
kenység fokozásában, a minőség javításában; általában a vállalat árbevételének növelésében. 
Ezt a programot a társadalmi szervezetek segítségével meg kell ismertetni a dolgozókkal. Eb-

be az irányba kell mozgósítani a második fél évben a szocialista munkaversenyt, a szocialista 
brigádmozgalmat is.”87

 

 

Ahogy megyünk előre az időben egyre inkább változatlan gond a munkaerő kérdése. A kö-
vetkezőkben is erről lesz szó, de csak felhívom a figyelmet, hogy a közeli és távolabbi jövő-
ben ez a kérdés sajnos majd bányák bezárását is hozza a létszám átcsoportosíthatósága mi-

att… 

 

 

„ ISMERETES,  

hogy a munkaerőhiány országos probléma a szénbányászatban. Ez annak ellen ere 
nagy gondokat okoz az aknák termelésében, hogy az utóbbi években nagymérvű műszaki fej-

lesztést hajtottak végre.  

Nagy kapacitású, tömegtermelő munkahelyeket alakítottak ki, ahol a biztosítás es a szén jő 
vesztése is gépesített. Ezek növelik a termelékenységet, megszabadítják a bányászokat a nehéz 
fizikai munka zömétől, és biztonságosabbá teszik a munkát, Sok helyen korszerűsítettek, gépe-

sítettek, automatizálták a szállítást is. Az így felszabaduló munkaerőt a termelésbe lehetett 
átcsoportosítani… 

Az ország egyik legnagyobb széntermelő vállalatánál, a Borsodi Szénbányáknál jelenleg 
csaknem félezer munkással van kevesebb a szükségesnél. Súlyosbítja ezt a helyzetet, hogy „el-

öregedett” ez a szakma, igen magas az átlagos életkor. Ennek következtében vannak aknák, 
ahol az állományi létszám döntő többsége vájár. Ez azt jelenti, hogy kvalifikált, nagy tapasz-
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talattal rendelkező szakmunkásokat kénytelenek elvonni a produktív munkától, és olyan beosz-

tásokban foglalkoztatni, amelyek egyáltalán nem követelnek meg szaktudást. Nehezen halad 
az utánpótlás biztosítása, a szakma fiatalítása, hiszen közel sincs annyi ipari tanuló, illetve 
jelentkező a bányaipari szakmákra, amennyire szükség lenne…”88

 

 

„ Több a szén, mégsem elégedettek  

Kibővített ülésen tanácskozott a Borsodi szénbányák pártbizottsága 

A nyilvánosság előtt is ismeretessé vélt, hogy az idei első félévben sok gond hátráltatta 
a Borsodi Szénbányák dolgozóinak munkáját. A félév befejeztével azonban mégis azt a tényt 
közölhették, hogy 101,4 százalékra teljesítették termelési tervüket, s ezáltal többletként 31 789 
tonna szenet adtak az országnak.  

– Csakhogy a többletet csupán a szabadnapokon végzett munkával tudtuk biztosítani – jelen-

tette ki Monos János, a vállalat igazgatója augusztus 19-én, azon a kibővített pártbizottsági 
ülésen, amelyen a BSZ pártbizottságának tagjain kívül valamennyi bányaüzem gazdasági és 
tömegszervezeti vezetősége is képviseltette magát.  

Az ülésen az igazgató hangsúlyozta:  

– Az eredmény eléréséhez sokban hozzájárultak a vállalat párttagjai, a kommunista bányá-
szok;  

Elsősorban mégis ők azok, akik nem elégedettek. Nem elégedettek azért, mert a vállalat még-

sem tudta teljesíteni a tervét. A 14 termelő bánya közül öt nem érte el a 100 százalékot. A piac 
sem volt mindig elégedett a minőséggel: a lakosság darabos- és kockaszenet kér. Tudják 
ugyan, hogy a lemaradást, a gondokat elsősorban geológiai, s előre nem látható nehézségek 
okozták, de változatlanul akadályozta a termelést a létszámhiány, s az anyag- és vagonellá-
tásban adódó többszöri zavar.  

– Ahol csökkent a teljesítmény, ott csökkent a kereset is, – és amint a pártbizottság is megál-

lapította – érthető, hogy ezeken a munkahelyeken romlott a dolgozók hangulata, az emberek 

kedvetlenekké váltak és sokan közülük a kilépés gondolatával foglalkoztak. A feszült hangu-

latban nem volt könnyű a párttagok munkája.  

– A jövőben sem lesz sokkal könnyebb. Mégis elsősorban rájuk számítunk a vállalati egyen-

súly helyreállításában – jelentette ki az igazgató.  

– A tisztségviselők felelőssége természetesen még nagyobb, mint a korábbi években. Azért 
kiemelt személyek azonban, azért tisztségviselők, mert úgy éreznek: nemcsak a fizetésükért 
dolgoznak, hanem azért, mert egyetértenek az ország célkitűzéseivel. magukénak vallják a 
párthatározatokat, s nem keserednek el, ha nehézségeik adódnak.  

Hangsúlyozta az igazgató, hogy a továbbiakban is elsősorban a gépi fronton és általában a 
frontok teljesítményének fokozására van szükség. Éppen ezért nagyra értékelik azokat a válla-

lásokat, amelyeket a közelmúltban kötött új munkaszerződésekben a szocialista brigádok tet-
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tek. Végezetül a IV. ötéves tervre való felkészülésről beszélt és továbbra is igényelte a párt, a 
szakszervezet: és a KISZ segítségét a gazdasági munkához.  

(Ruítkay)”89
 

 

 

„ Bányász nap  

Ugyancsak a hagyományos. rangos ünnepek közé tartozik a bányásznap, melynek ün-

nepségeit szintén ezen a héten tartják.  

A Borsodi Szénbányák központi ünnepségét az idén Kazincbarcikán. a város művelődési há-
zában rendezik meg szeptember 4-én, szombaton, 10 órai kezdettel. Több száz embernek ad-

nak át kitüntetéseket, „kiváló dolgozó”- jelvényt, vagy szolgálati érdemérmet. Szeptember 3-

án az üzemek helyi ünnepségeket is tartanak, melyeken hűségjutalmat, „kiváló dolgozó”- ki-

tüntetést adnák át a legjobbaknak.  

Az Ózdvidéki Szénbányák ugyancsak minden üzemében megrendezi a bányásznapi ünnepsé-
geket. A vállalat dolgozói között, ez alkalommal több millió forint hűségjutalmat, 720 ezer 
forint jubileumi jutalmat, 730 ezer forint egyéb jutalmat osztanak ki. A legjobbaknak kitünte-

téseket is átadnak. Vasárnap kulturális és sportműsor szórakoztatja majd a bányászokat.”90
 

 

„ Új munkasikerek a bányákban 

Közeleg a tél, egyre több szenet vár a lakosság. A huszonegyedik bányásznapra készü-
lő borsodi bányászok mind a Borsodi, mind az Ózdvidéki Szénbányák Vállalatnál nagyszerű 
munkasikerekkel, termelési eredményekkel köszöntik az ünnepet. A gépesítés, a műszaki szín-

vonal emelése nagyban megkönnyíti és termelékenyebbé teszi a bányászok munkáját, de a 
siker mindenképpen a technikához, a gépekhez értő embereken múlik. A megye bányaüzemei-

ből érkezett hírek a helytállásról számolnak be; föld alatt és föld felett, minden munkaterüle-

ten igyekeznek többel, jobbat nyújtani a bányászok, és ebben elsősorban a szocialista brigá-
dok járnak élen. A Borsodi Szénbányák Vállalatnál a bükkaljai, a mákvölgyi, az edelényi bá-
nyaüzem száz százalék fölött teljesítette időarányos tervét, s eredményeik alapján az erenyői, 
a sajószentpéteri III-as, a rudolftelepi IV-es, a'tervtárói és a feketevölgyi aknák kerültek a 
verseny legjobbjai közé. Az Ózdvidéki Szénbányák Vállalat területén a putnoki, a farkaslyuki 
és a királdi bányaüzem ért el kimagasló termelési sikert – méltóan az ünnephez.”91

 

 

 

„ Szovjet gépekkel új front indult Tervtárón  
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Hétfőn, szeptember 6-án reggel nagy izgalommal vári eseményre került sor a 
herbolyai bányában, a tervtárói aknánál: új, szovjet berendezésekkel kezdték meg a termelést 
a D/4-es fronton.  

– Ilyen berendezés máshol még nincs a Borsodi Szénbányáit területén – Hallottuk Pó-
csik Sándortól, az aknaiizem pártalapszervezetének titkárától, amikor Fürjes Józseffel, a 
szakszervezeti bizottság titkárával együtt éppen néhány fontos tennivalót beszélt meg azzal a 
szocialista brigáddal, amely az új frontra kerül.  

– Kísérleti alkalmazásra kaptuk ezt az MK 97–K típusú berendezést, amelytől azt vár-

juk, hogy jobb eredményeket hozzanak, mint az eddigi angol gépek. Eddig ugyanis csak 
Dobsonokkal dolgoztunk. Szovjet gépek csupán Feketevölgyön vannak. de azok is kisebbek, 

mint ez a típus – tájékoztatott Fürjes József. Németh István I., a szocialista frontbrigád veze-

tője pedig elmondotta, hogy emberei jól felkészültek az új gépek üzemeltetésére és nagy lelke-

sedéssel. érdeklődéssel várják az eredményeket.  

– A gépeket egy 150 méter kifutású, 75 méteres fronthomlokon szereltük be – folytatta 

a brigádvezető.  

– S ezt nyomban el is neveztük szovjet frontnak. Reméljük. hogy az új berendezés bevá-
lik és az eddiginél több szenet tudunk adni. Szüksége van erre az országnak, hiszen közeledik 
a tél. Mi pedig a Bükkaljai Bányaüzem egyik aknájaként azt szeretnénk, ha munkánkkal az 
idén ötödszörre is kiérdemelhetnénk az élüzem címet.  

(rnttkay)”92
 

 

„ Kommunista vasárnap mintegy 2 ezer bányászfiatal részvételével 

Mint mindenütt, a borsodi szénmedencében is nagy lelkesedéssel készülnek a fiatalok a 

KISZ VIII. kongresszusára. Tekintettel a közelgő télre, az ifjú bányászok elsősorban a terme-

lési tervek teljesítéséből vállalnak feladatokat, hogy legyen elegendő, és jó minőségű szén. az 

erőművekbe, a háztartásokba egyaránt. Ennek jegyében szervezte meg a Borsodi Szénbányák 
KISZ-bizottsága szeptember I2-én a kommunista vasárnapot is.  

A fiatalokon kívül szép számmal jelentkeztek idősebbek is a vasárnapi egyharmados termelés-

re. Így mintegy 2 ezer bányász részvételével valamennyi aknában üzemeltek a frontfejtések. 
Ezen a műszakon csaknem 4,5 ezer tonna szenet termeltek. Különösen a miskolci és a mákvöl-

gyi ifjúsági brigádok tettek ki magukért, melyek ezer-ezer tonna szenet küldtek a felszínre. Jó 
szolgálatot tettek a feketevölgyi fiatalok is, akik a II-es aknai frontátszerelésben segédkeztek, 
hogy ott mielőbb megindulhasson a termelés. Az edelényi irodaház fiataljai pedig a kerítés 
újrafestését végezték el.  

A bányászfiatalok termelést segítő tevékenységéről a BSZ KISZ-bizottságának titkára, Kovács 
Lajos elmondotta, hogy a vállalat területén 103 ifjúsági szocialista brigád nevezett be a KISZ 
VIII. kongresszusa tiszteletére indított versenybe. A legjobb eredményt elérő brigádokat kong-

resszusi zászlóval ajándékozzák meg.  
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Részt vállalnak az ifjú munkások a társadalmi munkában is. Ormosbányán például lebontot-

ták a szanálásra ítélt II-es aknát, Edelényben a meddőhányó korszerűsítésében vesznek részt, 
a berenteiek pedig saját maguk varázsolták újjá az ifjúsági klubot. Sorolhatnánk tovább a 
példákat: a külszínrendezést, anyag- és alkatrészgyűjtési, amit társadalmi munkában végeztek 
a fiatalok.  

És hallhatunk még a bányászfiatalokról más vonatkozásban is. Hiszen az elkészített akció-
program változatos, érdekes feladatokat ad nekik a közeljövőben. Csak a jelentősebbekről: 
Még ebben a hónapban emléktúrát szerveznek Hangonyba, a hősi halált halt Szőnyi Márton 
sírjához az edelényi és a szuhavölgyi fiatalok részvételével.  

Októberben központi kongresszusi bált rendeznek Edelényben, ezenkívül találkozhatunk velük 
a szavalóversenyeken, a mozgalmi dalfesztiválon, s kulturális rendezvényeken. S különösen 
említésre méltó, hogy már valamennyi ifjúsági klubban megkezdték a KISZ-kongresszusok 

történeti vetélkedőjét, amelyek sokszínűek, változatosak. A bányászfiatalok tehát mindent el-

követnek, hogy méltóképpen köszöntsék a KISZ VIII. kongresszusát.  

Török Alfréd”93
 

 

Azokban az időkben is, ha az országos tervezett széntermelési mennyiségek nem jöt-

tek össze, akkor a minisztérium természetesen azonnal szétosztotta a hiányt, pótlásra, más 
szénmedencékre! Ilyen formán, mivel ez nagyon sokszor előfordult, szép lassan „feléltük a 
jövőnket”, egyre gyakrabban bomlott meg a tervezett és a tényleges fejtési-előkészítési egyen-

súly… Ráadásul a borsodi szénmedence sem volt soha problémáktól mentes, se a földtani vi-

szonyokban, se sok egyéb másban sem. 

 

„ Több szenet vár Borsodtól az ország  

Szezonális munkavállalási lehetőség 

 A Borsodi Szénbányák felhívása 

Általában tél előtt merül fel a kérdés: lesz-e elegendő tüzelő a lakosság és megjelelő 
mennyiségű szén a villamosipar, a hőerőművek, a vasúti közlekedés részére. Ismeretes, hogy a 
Borsodi Szénbányák adja az ország lakossági tüzelőanyagának 40 százalékát, az erőművek 
szénszükségletének pedig 17 – 18 százalékát. Az év elején hírt adtunk arról, hogy a Borsodi 

Szénbányáknak 1971-ben 4 millió 650 000 tonna szenet kell termelnie. Időközben ezek az igé-
nyek növekedtek, így a vállalat termelési terve is emelkedett. Az elmúlt hetekben – mint az 

ország közvéleménye is értesült róla – a dunántúli szénmedencékben tűz, illetve víz akadá-
lyozta meg a termelőmunkát néhány aknában. A jelenleg nem termelő aknák termelési felada-

tai részben a Borsodi Szénbányákra hárulnak. Mindent összevetve, mennyi szenet kell adni a 
Borsodi Szénbányáknak az idén? – kérdeztük meg Monos Jánost, a vállalat igazgatóját. 

– A tatabányai, zobáki váratlan bányatűz és a dorogi vízbetörés miatt naponta több 
ezer tonna szén hiányzik népgazdaságunk háztartásából. Az természetes, hogy ilyen helyzet-
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ben a Borsodi Szénbányáiknak arra kell koncentrálnia, hogy erőnkhöz mérten ezt a hiányzó 
szénmennyiséget is pótolni tudjuk. Az eredetileg tervezett 4 millió 650 000 tonnán felül még 
több mint 100 000 tonna szenet várnak az idén vállalatunktól. Nem egyszerű a megoldás, mert 
sajnos, létszámhelyzetünk nem ad rá lehetőséget, hogy maradéktalanul pótoljuk a hiányzó 
szénmennyiséget. Tudjuk, hogy a tüzeket felszámolják bányásztársaink, és a jelenleg mentés 
alatt álló aknák újból a termelés szolgálatába állnak. De azt is tudjuk, hogy a dorogi bánya ez 
évben, de a jövő évben is termelésképtelen lesz. Feladatunk így nemcsak az, hogy a jelenlegi 
időszakban, hanem a jövőben is számoljunk ezzel a ténnyel.  

– A Borsodi Szénbányák az utóbbi években nagy léptekkel haladt előre a műszaki fej-

lesztés útján. Ezt elsősorban a munkaerőhiány követelte meg. Az eredményes műszaki fejlesz-

tés első fokon a termelékenységet növeli. Elmondható-e, hogy a műszaki fejlesztés, s ilyen 
módon a termelékenység növekedése beváltja a hozzáfűzött reményeket?  

– A fokozott gépesítéssel nagyon egyértelműen, a létszámhiány pótlását és a gazdálko-

dás javítását tudtuk biztosítani. Meg kell azonban őszintén mondani, hogy a gépesítéssel, a 
műszaki fejlesztéssel olyan újszerű gondok is jelentkeztek, amelyeket előre nem láttunk. Így 
például előfordul, hogy egy-egy nagy tömegtermelő munkahelyünk – ahogy szoktuk mondani 

– ellehetetlenül. Az igazság az, hogy még nincs elég tapasztalatunk, a tandíjat pedig meg kell 
fizetni. A gépesítésről azonban mégis egyértelműen pozitívan lehet beszélni, mert nemcsak a 
termelékenységet növeli, hanem feleslegessé teszi a nehéz fizikai munkát, fokozza a földalatti 

munka biztonságát, kedvező hatással van a keresetekre, a bányászok életszínvonalának alaku-

lására. Ha a gépesítést nem emeltük volna az elmúlt években erre a szintre, naponta 3–4000 

tonnával kevesebb szenet termelnénk. Most, sajnos olyan helyzetben vagyunk, hogy gépesített 
frontjainknak a mozgatásához. a nagy értékű biztosító és jövesztő berendezések üzemeltetésé-
hez nincs elegendő emberünk. A velünk szemben támasztott termelési igények kielégítésének 
jelenleg egyik legnagyobb akadálya a munkaerőhiány, amelyet a gépesítés viszonylag magas 
szintje sem old meg maradéktalanul.  

– Néhány évvel ezelőtt, a bányák korszerűsítésének kezdetén mennyi volt a Borsodi 
Szénbányák létszáma? Mennyivel csökkent azóta a bányászok száma, illetve a jelenlegi fela-

datok megvalósításához hány munkás hiányzik a vállalatnál?  

– Ötezerrel vagyunk kevesebben, mint 1967-ben. S mivel a termelési igények lényegé-
ben ugyanazon a szinten maradtak, ezt a munkaerőhiányt gépesítéssel, műszaki fejlesztéssel 
igyekeztünk pótolni. Azonban a gépesítés sem oldja meg megnyugtató módon létszámhelyze-

tünket. Az idén, de a jövő évben is mintegy ezer ember hiányzik vállalati kapacitásunk kihasz-

nálásához, növekvő feladataink teljesítéséhez.  

– A Borsodi Szénbányákkal szemben támasztott termelési igények, így a vállalat terme-

lési terve is már hosszabb ideje év közben is többször változik, módosul. Ez – véleményünk 
szerint – tervezési probléma, és talán ez az egyik oka, hogy a Borsodi Szénbányák – a viszony-

lag gyakori termelési tervmódosítás miatt – nem képes megfelelő munkaerő gazdálkodást ki-

alakítani. Mennyiben zavarja ez a vállalat vezetésének, illetve a bányaüzemek vezetőinek, de 
maguknak a bányászoknak a munkáját?  
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– Mi elsősorban azt tartjuk szem előtt, hogy fontos népgazdasági igényt kell kielégíte-

nünk, ami végső soron politikai kérdés is. Természetesen közbeszólnak a szezonális követel-

mények is. Az igények változásai szinte negyedévről negyedévre módosítják termelésünk 
nagyságrendjét, és ez bizony, gondot okoz az egész vállalatnak, üzemeink vezetésének és a 
munkahelyeken dolgozó bányásztársainknak is. Az természetes, hogy nyáron általában keve-

sebb szén szükséges. A termelő munkahelyek kapacitása azonban állandó, nem beszélve arról, 
hogy a gép a bányászatban is akkor tesz jó szolgálatot, ha teljes egészében kihasználják. Ami 
a tervezést illeti, most már nyugodt lélekkel elmondhatom, hogy a kormány felülvizsgálta az 
energia-politikát, ennek gyakorlatát, és megfelelő határozatokat hozott, amelyek az eddigi, az 

év közben jelentkező tervmódosításoktól mentesíteni fognak bennünket. Ez nekünk jó dolog.  

– A széntermelés mennyiségének valóban van szezonális oldala is. Most, a tél előtt – 

beszámítva az előbb említett gondokat is – milyen megoldás látszik megnyugtatónak a munka-

erőgondok enyhítésére, a Borsodi Szénbányák előtt álló, megnövekedett feladatok megvalósí-
tására, a tüzelőigények jobb kielégítésére?  

– Egyértelműen több szenet kérnek tőlünk, mint korábban. Ezt a feladatot azonban a 
jelenlegi létszámmal nem vagyunk képesek megvalósítani. Ezúton is kérem azokat a dolgozó-
kat, akik a modem bányászkodással meg tudnak barátkozni, jöjjenek, segítsenek a feladat 
megoldásában. A kialakult helyzet miatt – s mivel mód van nálunk szerződéses munkaviszony 
létesítésére decembertől márciusig – ezúton is megragadom az alkalmat, és az önök lapján, az 
Észak-Magyarországon keresztül felhívással fordulunk a megyénkben szezonálisan dolgozó 
mezőgazdasági, vagy más iparági munkásokhoz, hogy munkavállalásukkal segítsenek gondja-

ink enyhítésében. A szerződéses munkaviszonyba lépők jól járnak, hiszen megkapják a kiemelt 
munkabért, a munka- és védőruhát, utazási és étkezési kedvezményt, és két hónap munkavi-

szony után az illetményszenet is. Várjuk azokat, akik már voltak bányászok, de azokat is, akik 
még nem dolgoztak bányában. Szívesen kötünk szezonális szerződést, de hosszabb távra is 
tudunk, munkát biztosítani az érdeklődök számára – fejezte be nyilatkozatát Monos János 
igazgató.  

O.. J.”94
 

 

„ Finn–magyar baráti találkozó 

Meghitt ünnepség volt november 16-án, kedden délután 5 órai kezdettel a 
sajószentpéteri Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Borsodi Szénbányák szakszervezeti bi-

zottsága, a Bükkaljai Bányaüzem vezetősége, és a sajószentpéteri művelődési ház igazgatósá-
ga meghívására látogatott ide Martii Ingmart úr, a Finn Köztársaság magyarországi rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete és Vila Hauhia, az Eötvös Lonánd Tudományegyetem finn 
lektora. Az elnökségben helyet foglalt Varga Gábomé, az országgyűlés alelnöke, a Borsod 
megyei Tanács elnökhelyettese, Kiss Béla, a Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának tit-

kára, Jáni Gyula, a Bükk aljai Bányaüzem igazgatója, valamint az üzemi párt- és szakszerve-

zet képviselői.  
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A vendégeket a miskolci Bartók Béla Zenei Általános Iskola növendékei köszöntötték, majd 
rövid műsorral szórakoztatták a résztvevőket. Ezután Haris László, a művelődési ház igazga-

tója köszöntötte a meg jelenteket, néhány szóban méltatta a finn–magyar barátság jelentősé-
gét, majd Jáni Gyula a bányaüzem igazgatója mondott ünnepi beszédet. Elmondotta, hogy a 
két nép múltja ma is szoros kötelék. A béke megóvása, a társadalmi haladás és fejlődés meg-

valósítása mindkét nép számára fontos feladat. Kapcsolatunkat a mai és a hasonló közös ta-

lálkozások tovább mélyítik és erősítik. Ezt követően bemutatta Borsod megye és Sajószentpé-
ter nevezetességeit, fontosabb ipari és gazdasági létesítményeit, külön kiemelve a borsodi 
szénbányászat jelentőségét, s megkérte a nagykövet urat, hogy tolmácsolja hazájában a ma-

gyar nép meleg üdvözletét.  

A rövid ismertetés után Martii Ingmait úr megköszönte a vendéglátók kedvességét és a talál-

kozás lehetőségéi. Beszédében elmondta, hogy már több mint két éve tartózkodik hazánkban, 
de ez volt az első lehetősége, hogy ilyen közvetlenül megismerkedhessen egy megye fejlődésé-
vel és lakóinak életével.  

– Egy diplomatának ritkán van alkalma arra, hogy ilyen rendezvényen vegyen részt – 

mondta a nagykövet, majd hangsúlyozta: – Igaz, hogy földrajzilag nagyon messze vagyunk 
egymástól, de a rokoni érzések egészen közel hozzák a két népet egymáshoz.  

Az ünnepség után a vendégeli baráti beszélgetésen vetlek részt, majd megtekintették az ezer tó 
országáról készült színes filmet.”95

 

 

A korábban részletezett munkaerő gondokkal kapcsolatosan egy kis „kedvcsináló” a megyei 

lap tálalásában. 

 

„ Mitől vastag a boríték? 

 ISMERETES, hogy a bányászati dolgozók kiemelt bérezést kapnak. A Borsodi Szénbá-
nyáknál a termelők átlagos havi keresete 3600 – 3900 forint között mozog. De nem ritkák az 5 
és 6 ezer forint közötti fizetések sem. Pásztor József, az Edelényi Bányaüzem dolgozója szep-

temberben 5460 forintot, Pinczés István 5738 forintot, Ráczkevi József 5671 forintot, a Mák-

völgyi Bányaüzemnél Károlyi Máté 5125 forintot, Holló József 5509 forintot és Ludra György 
5719 forintot keresett.  

A Bükkaljai Bányaüzem tervtárói aknájában pedig 
az MK/2-es fronton az egész brigád (mintegy 60-an) 

5000 forintot vitt haza szeptemberi munkájáért…”96
 

 

Bükkaljai Bányaüzem, Tervtáró,  
szovjet biztosítóberendezés97
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„A Borsodi Szénbányák 

… Kiemelt bérezés  

A Borsodi Szénbányáknál már évekkel ezelőtt bevezették a csökkentett, heti átlagos 44 
órás munkaidőt. A kormány 1957-ben határozatot hozott a bányászati dolgozók kiemelt bére-

zéséről. Többek között ennek köszönhető, hogy a vállalatnál a termelők átlagosan 3600–3900 

forint fizetést kapnak havonta. Ezenkívül az első, illetve a negyedik negyedévben átlagosan 
1000 forintot kapnak célprémium címén. A pénzbeni juttatásokhoz tartozik a hűségjutalom, 
amelynek összege – a kollektív szerződés szerint – évenként az egy esztendei kereset 5–16,5 

százalékának felel meg. A bányászok nyereségrészesedést is kapnak, ami az évi kereset: 2–5 

százalékát teszi ki. Ezen kívül a bányászok illetményszenet is kapnak, évenként 72 mázsát, ami 
– összesen – 1790 forint értékben, pénzben is megváltható. De megváltható pénzben a munka-

ruha is. amely évenként 700 forintot tesz ki. Védőruhát; a szükségletnek megfelelően kapnak a 
bányászok. A védő felszerelések közé tartozik többek közölt a kézvédő kesztyű, a térdvédő, a 

lábszárvédő, a gumikesztyű stb. A Borsodi Szénbányáknál dolgozók kedvezményes étkeztetés-

ben részesülnek. A munkásszállókon lakók 9 forint 20 fillérért napi háromszor étkezhetnék, 
akik az egyszeri főétkezést veszik igénybe, 4 forintot fizetnek érte. A vállalat évente 6.5 millió 
forintot fordít, az étkeztetési költségelv kiegészítésére. A Borsodi Szénbányák kedvezményes 
utazási lehetőséget biztosit dolgozóinak. A MÁVAUT - járatokon havi 40 forintos bérlettel 
bármelyik igénybe vehető, de kedvezményt nyújtanak a vasúton közlekedők részére is. A Bor-

sodi Szénbányák egy évben általában 35 millió forintot fordít dolgozóinak utaztatására…”98
 

 

 

„ Negyvennégyezer tonna szén terven felül  

A Borsodi Szénbányák Bükkaljai Bányaüzeméhez tartozó sajószentpéteri III. akna csü-
törtökön befejezte éves termelési tervét. Úgy számítják, hogy év végéig még négyezer tonna 
szenet adnak terven felül. Ez a túlteljesítés azért is jelentős, mert a sajószentpéteri III-as akna 

az átlagos borsodi szénnél sokkal jobb minőségű.  

Az üzemhez tartozó Tervtáró tegnap, pénteken fejezte be éves termelési tervét. Itt tömegterme-

lő munkahelyek, a frontok adják a szenet. A számítások szerint, az év végéig terven felül még 
negyvenezer tonna szenet tudnak adni a népgazdaságnak.”99

 

 

„ 55 EZER TONNA SZÉN  

A Borsodi Szénbányák Bükkaljai Bányaüzeme december 8-án befejezte éves termelési 
tervét. Ügy számítják, hogy az év hátralevő időszakában még 55 ezer tonna szenet adnak a 
népgazdaságnak. örvendetes, hogy a termelési költségeket a múlt évhez viszonyítva 4 millió 
forinttal csökkentették.”100
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„ BEFEJEZTE ÉVI TERVÉT  

Tegnap, december 29-én fejezte be évi tervét a Borsodi Szénbányák. A szerdai nappal 

bezárólag kitermelte a kitűzött 4 millió 650 ezer tonna szenet. Az év hátralevő részében még 
25–30 ezer tonna többlettermelés várható.”101

 

 

 

1972. 

 

„ Európa- és magyar bajnokok Sajószentpéteren  

Papp László élménybeszámolói tart 

Sajószentpéteren február 10-én. 11-én és 12-én országos sportesemény lesz. Ezt hirde-

tik az öles plakátok. Nagy érdeklődés előzi meg az 1972. évi országos I.–II. osztályú ökölvívó 
minősítési versenyt, valamint Papp László háromszoros olimpiai bajnokunk élménybeszámo-

lóját. Ilyen nagy sportverseny Sajószentpéteren még nem volt. Az ország legjobb ökölvívói 
látogatnak el Szentpéterre.  

A plakátokon, hirdetett esemény felöl érdeklődtem Mező Jenőtől, a Borsodi Bányász sportköri 
titkárától.  

– Február 9-én, szerdán fél ötkor egy kis ízelítőt kapnak az érdeklődők az ökölvívás-

ból. Ugyanis ekkor tartja élménybeszámolóját filmvetítéssel egybekötve Papp László három-

szoros olimpiai bajnokunk a Petőfi Művelődési Központban.  

A népszerű sportember szerdán érkezik az ökölvívó olimpiai 
keret tagjaival a bányászközségbe, ahol nagy szeretettel vár-

ják. A kerettagok valamennyien részt vesznek a 10-én kezdődő 
versenyen.  

 

Dobogón Helsinkiben102
 

 

– Szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőiket a versenyről. 
A bajnokságon azok, a sportegyesületek által, hivatalosan be-

nevezett I.–II. osztályú minősített versenyzők vehetnek részt, 
akik 1953-ban, vagy a későbbi években születtek. A versenyt 11 

súlycsoportban rendezzük meg (papírsúlytól a nehézsúlyig).  

– A verseny fővédnöke Monos János, a Borsodi Szénbányák igazgatója.  

– A háromnapos versenyre 15 nagy sportkör – köztük a Budapesti Honvéd, a Bp. Dó-
zsa, a Bp. Vasas. Csepel SC. Zalka HSE. a Tatabánya. a Pécs. a Kaposvár – összesen 98 ver-

senyzői nevezett be.  
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– Az ismert öklözök közül Kajdi, Gedó, Badari, Junghaus, Tóth 1., Räder, Siklósi, Ka-

ri, Bakonyi, Nagv A., Fertsek, Varga, Csjeff, Kovács, Glück lesz Sajószentpéteren.  

– A Borsodi Bányász vezetősége mindent megtesz, hogy kifogástalan legyen a rende-

zés, és a versenyzők jól érezzék magukat Sajószentpéteren.  

Mező sporttárs még megmutatta az értékes tiszteletdíjakat. ámeneket az I–II–III. helyezettek 

kapnak majd.  

Befejezésül az érdeklődők tájékoztatására közöljük, hogy 10-én 15 órakor, 11-én 16 órakor és 
12-én fél ötkor kezdődnek a versenyek a Borsodi Bányász tornatermében.  

K.”103
 

 

 

„ Kedden ünnepélyesen megnyílt  

Borsodi bányász kulturális hetek  

Kedden délelőtt ünnepélyesen megnyitották Miskolcon a Borsodi Szénbányák igazga-

tóságának székházában a már hagyományos borsodi bányász kulturális hetek május 20-ig 

tartó rendezvénysorozatát. A különböző népművelési, művészeti, termelési-technikai és szóra-

koztató alkalmakban gazdag három hónap tulajdonképpen már hétfőn megkezdődött az Ede- 

lényben megnyílt, Virág a lakásban című, környezetkultúra tartalmú kiállítással, a hivatalos 
kezdetet a keddi ünnepség jelenti.  

Február 15-én délelőtt féltíz órakor Restás Dezső, a Borsodi Szénbányák vállalati szakszerve-

zeti bizottságának titkára nyitotta meg a sorozatot, majd megtartották az első nagyszabású 
ankétot: mit tettek a szakszervezetek a kongresszusi határozatok megvalósításáért? Vitaindító 
előadást tartott és a tanácskozást vezette Vas János, a Szakszervezetek Országos Tanácsa 
szervezési és káder- osztályának vezetője.”104

 

 

Most az „enyhe tél” okozott nagy gondot! Most aztán megmaradt a szén… senki sem hiszté-
riázik, a Borsodi Szénbányák viszont érvelni próbál. Immáron sokadszor, de a szokásos ered-

ményességgel. A fogyasztót csak az érdekli, hogy „legyen”, akár bármi áron is, és akkor, 
amikor neki van rá szüksége… a többi nem számít! 

Sajnálatos módon most merül fel hivatalosan és nyilvánosan először, hogy az utolsó 
sajószentpéteri bányára is bezárás vár! 

 

„ Szénbányászati gondok 

 A Meteorológiai Intézet jelentése szerint közel 100 év óta nem volt olyan enyhe tél, 
mint 1971–72-ben. Az évszázados átlag fölött + 3, + 7 Celsius-foknál magasabb volt az év-
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szaknak megfelelő hőmérséklet. Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában, ahol a 
télhez szoktak hozzá, a tavaszias időjárás volt uralkodó. Ázsiában, Olaszországban pedig, 
olyan tájakon, ahol a hó és a hideg ismeretlen volt, most nagy tömegben jelentkezett, rendkí-
vüli gondokat okozva az ott élő embereknek. Magyarországon az ipari üzemek és a lakosság 
tüzelőanyag-felhasználása rendkívüli módon lecsökkent. A lakosság más évekhez viszonyítva 
a tüzelőanyag felét, tömblakásoknál egy harmadát igényelte és használta fel. A készletek or-

szágszerte megnövekedtek. 2 millió 700 ezer tonnás mennyiségben halmozódtak az év forduló-
ján, és azóta sem csökkent a készlet sem a villamosműveknél sem a belkereskedelemnél. Je-

lentkezett a gond a szénhidrogén-felhasználásban is; abból is kevesebbet, fogyasztottak és 
fogyasztanak a vásárlók. Európa szerte az előző két télen áramkorlátozások, energiakorláto-

zások bevezetésére került a sor; Magyarországon erre nem volt szükség, a bányászok megol-

dották szabadnapjaik feláldozásával az összenergia igény kielégítését. E télre is Európa-

szerte, s Magyarországon is úgy készültek az államok, hogy legalább az átlagos téli felkészü-
lést biztosítsák. A tavaszias tél mindenütt keresztülhúzta a számításokat, mindenütt zavartalan 

energiaellátás volt, felhalmozódtak a szénkészletek. Ez a felhalmozódás rendkívüli intézkedé-
seket igényel. Nálunk a belkereskedelem TÜZÉP- telepeire, a villamosművek tárolótereire, a 
készletterekre több szenet elhelyezni nem lehet már. Sok helyen az időjárás hatására, valamint 
a szakszerűtlen tárolás miatt ég a széntereken elhelyezett szén. Rendkívül sok a szénaprózó-
dás, ami semmiképpen nem növeli a vásárlókedvet a fogyasztók körében. Népgazdasági kár a 
drága költséggel kitermelt szénnek az elaprózódása és elégése.  

Mivel most már hideg időre, zordabb télre nem lehet számítani, az új helyzetnek megfelelően 
kell országosan megváltoztatni az 1972-es termelési programot. Újra a piac igényeihez kell 
igazodni. a fogyasztók választékkal kapcsolatos kívánságát kell közelíteni.  

A készlettereket tovább telíteni nem lehet, kárt okoznunk nem szabad, ezért a bányákon belül 
kell országosan megoldást találni.  

Elöljáróban az intézkedések ismertetése előtt szükségesnek tartom elmondani, hogy a 

jelenlegi készlethalmozódásért felelősséggel terhelni senkit nem lehet. Egy évszázad tapaszta-

latát. egy év, de különösen egy tél nem változtathatja meg. a felkészülés módszereit és gyakor-

latát illetően. Tudomásul kell vennünk viszont az igazodás szükségességét. Hogy hazánknak a 

legkevesebb gondot okozzuk, a korábbi évektől eltérően – amikor pótműszakoztunk –, pótmű-
szakmentesen fogunk dolgozni. Szabadnapokon és ünnepnapokon nem fogunk termelni ebben 
az esztendőben.  

Megváltoztatjuk a szabadnapi munkarendet és az eredetileg IV. negyedévre tervezett szabad-

napokat előrehozzuk március hónapra, a II. és a III. negyedévre. Szénelhelyezési gondjaink 
ezekben az időpontokban jelentenek legnagyobb nehézséget. Ezért szükséges esetleg az üdülé-
si szabadságokból 1, illetve maximálisan 2 nap egységes kiadása is. A tervezett munkanapok-

kal szemben kevesebb munkanapot fogunk bedolgozni.  

Bányáink munkahelyi biztonsága érdekében –, hogy 2 vagy 3 napot előremozgás nélkül állni 
tudjanak – minden szabadnapot megelőző pénteki éjszakás műszakban a munkahely-

homlokokat biztosítani kell az állóképességért. Azokat a szerelési munkálatokat, melyeket hét-

köznapi vagy szabadnapi pótműszakokkal végeztünk. általában normálműszakban, pótmű-
szakmentesen tervezzük megoldani. Munkaszüneti napokon a hatóságilag előírt létszám szük-
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séges (tűzőrség, szellőztetés, vízszállítás, ellenőrzés, melyre berendelések történnek); más 
munkára – rendkívüli esettől eltekintve – nem kerül sor.  

A vágathajtási tevékenységet minden programszerű elővájásnál és feltárásnál telepítéssel, 
megerősítjük, és azt a célt tűztük ki, hogy a IV. negyedévet a lehetőség szerint a vágathajtások 
zömétől tehermentesítjük azért, hogy télre több termelő munkahely álljon rendelkezésre. Ez a 
rendkívüli intézkedéssorozat kiegészül u bányák általános karbantartásával. javításával is.  

Minden olyan bányatérségben, ahol haszonanyagok vannak, melyek javítás nélkül vagy javí-
tással felhasználhatók, azok a bányákból kiszállításra kerülnek. Olyan vágatokat, amelyekben 
korszerű biztosítóanyag van és a vágatra már nincs szükségünk, visszaraboljuk, hogy anyaga-

it újra fel tudjuk használni.  

Olyan bányatérségekben és aknákban, ahol a termelést megszüntettük, teljes kapacitással. a 
biztonság szem élőit tartásával meggyorsítjuk a felszámolást, az aknák befejezését; Ilyen 
munkát végzünk a Sajószentpéter III-as aknában, az ormosi III-as aknában, hasonló volume-

nű munkát a lyukói Mátyás telepen és Somsályban. Itt is az a célunk, hogy a hasznosítható 
eszközöket, anyagokat a termelés szolgálatába állítsuk.  

Gazdálkodásunk javítása e rendkívüli helyzetben nagyobb súllyal előtérbe kerül, mivel 
a költségesebb munkavégzéseket – vágathajtás, visszarablás – előre kell hozni. A takarékos-

ság, a meglevő anyagokkal, eszközökkel való gazdálkodás elsődlegessége egyértelműen meg-

követeli tőlünk, hogy a hétköznapok termelő tevékenységét úgy végezzük el, hogy a lehető leg-

kisebb gazdasági veszteség érje dolgozóinkat és vállalatainkat. Ezért szükséges a magas ön-

költséggel, alacsony fűtőértékkel és árbevétellel dolgozó aknáinktól átcsoportosítások végre-

hajtása is olyan területekre, álról kedvezőbb az önköltség, magasabb az árbevétel, jobb a 
durvahullási arány. Ennek megfelelően intézkedést foganatosítunk alberttelepi aknánknál. 
ahonnan részben Rudolftelepre. Szuhakálló II. aknára, a járatok szerint szuhavölgyi, ormosi 

és edelényi üzemeinkbe. Bükkaljától Szuhavölgyre történik járat szerinti áthelyezés. Ugyan-

ilyen áthelyezés lesz az Ózdi Szénbányák aknaüzemeinél is.  

Az áthelyezések során a 'munkahelyről való gondoskodás mindenkinél megtörténik, de az át-

helyezést maradéktalanul végre kell hajtani saját, jól felfogott érdekünkben. A bonyolítás biz-

tonsága, szükségessé teszi, hogy március 1-től az egész vállalat területére átszervezést rendel-

jünk el. Ennek az intézkedésnek azért kellett megtörténnie, mert más aknáknál, ahol hasonló 
gondok vannak (magas önköltség, rossz minőségű szén, alacsony teljesítmény), a két szakra 
való aknán belüli szállításra, vagy termelésre való beállásnál az átcsoportosítás szükségessé-
ge fennáll.  

Mivel a pótműszakok csökkenése, a termelő pótműszakok megszűnése miatt jövedelemcsökke-

nés várható, és az előre hozott szabadnapok miatt a jelzett nyári hónapokban kevesebb lesz a 
bedolgozható műszak (bár a IV. negyedévben ez a műszakszám – mivel szabadnapok nem 

lesznek – bedolgozásra kerül), olyan munkaszervezési feladatokat kell közösen megoldani a 
termelő brigádjainkkal műszaki és irányító munkakörben levő dolgozóinknak, hogy hétközna-

pi műszakok termelése és teljesítménye tekintetében magasabb keresetet biztosító munkahely-

lyel álljanak bányásztársaink rendelkezésére.  



Sajószentpéter szénbányászata 38. Sajószentpéter bányái 1970-1973 

69 

Olyan munkahelyi szervezéseket és üzemszervezéseket szükséges végrehajtani, amelyek bizto-

sítani fogják a jövő esztendőre való felkészülésnél a IV. ötéves terv eredeti programjának 
megfelelő munkahelyi előkészítettséget és termelési kapacitást.  

Bányáinkon belül lehetőség van arra, hogy a durva szemhullást javítani tudjuk, hogy a 
kocka- és darabos szénmennyiséget növeljük, ezért felhívással fordulunk beosztásra való te-

kintet nélkül minden borsodi bányászhoz és vezetőhöz, de elsősorban a szocialista brigádok-

hoz, hogy a gazdálkodás eredményeinek javítását javaslataikkal és munkájukkal segítsék elő. 
Kérjük, hogy a vásárlók érdekében a választéki igény kielégítése céljából keressék a gépi jö-
vesztésű munkahelyeken, a robbantással és jövesztéssel kombinált munkahelyeken, a kézi mű-
velésű munkahelyeken a kocka- és darabos szénjövesztés lehetőségét. Itt kell kijelenteni, hogy 
a hétköznapok során elért munkasikerek, teljesítményjavulások. minőségjavulások nem von-

nak sehol maguk után normarendezést (mivel ilyen aggodalom több helyen elhangzott). Mun-

kánk hatékonysága, a gazdálkodás. a jövőre való felkészülés megköveteli, hogy március hó-
naptól kezdődően átmenetileg létszámzárlatot rendeljünk el. Ezt követeli tőlünk a bányászat és 
a bányászok érdeke.  

Gazdálkodásunk szempontjából nélkülözhetetlen meglevő gépeink jobb kihasználása, minden 
néven nevezendő eszközzel, de különösen műszakgazdálkodással összefüggő szervezett, taka-

rékos munka. Ezért körültekintő gondossággal kell vizsgálni azokat a jelenségeket munkahe-

lyeinknél, üzemeinknél, melyek a technológia betartása, a munkaidő-kihasználás, a veszteség-

idők csökkentése segítségével megoldhatók. Fontos a fegyelem megszilárdítása is.  

Az elkövetkező tavaszi, nyári és őszi időszakban egy szokatlan, ritkán előforduló feladatnak 
kell eleget tennünk. Ez a nem rendszeres feladat bizonyítani alkalmas a bányászok állhatatos-

ságát, rugalmassági készségét és államunk gondjai iránti megértését.  

A Borsod megyei bányászat az átlagos, technikailag jól felszerelt bányászathoz sorakozott fel. 

Rendkívül magas fokú gépesítéssel, jó bányakörülményekkel, szakmájukat. szerető és jól értő 
bányászokkal képes a feladatok megoldására. Erre biztosíték politikai meggyőződésük, annak 
ismerete, hogy a párt és a kormány nagy gondjainkban mindig segített és most is segíteni fog, 
ha arra szükség lesz. Ezt a bányászat ki is érdemelte, energiapolitikánkhoz való igazodással, 
magatartásával, áldozatkészségével, szilárd politikai bázisával, hitével és munkájával szocia-

lista építésünkben.  

A Borsodi és Ózdvidéki Szénbányák helyzete és jövőjének alakítása megköveteli a közös ösz-

szefogást, a megértést, és egységes végrehajtását jelzett programunknak.  

A végrehajtás során az állami vezetőknek a bányászatban minden beosztásban körültekintő, 
megfontolt, határozott intézkedéseket kell hozni. ....  

Bányászaink minden problémájának, gondjának türelmes megismerői és segítői legyenek, 
fokozottabban.  

Nyíltan, őszintén és időben ismertessék részleteiben és összefüggéseiben a bányászokat érintő 
várható intézkedéseket.  

Bányászaink pedig tudják azt, hogy a pártbizottságok, a szakszervezeti bizottságok, a KISZ-

bizottságok rendszeresen foglalkoztak és foglalkoznak e problémák legjobb megoldásával. 
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Mivel feladatunk társadalmi összefogást is igényel, kérjük az illetékes párt-, szakszervezetek. 

KISZ- szervezetek aktív támogatását munkánk során.  

Borsodi és Ózdvidéki Szénbányák vezetősége105
 

 

Nos, ez tiszta, egyenes beszéd!  

Nincs ebben semmi olyan, ami arra utalna, hogy a szénbányászat így próbál meg „visszavág-

ni” a korábbi lehetetlen szénigényekért. A könyvben erről végig szó van a XIX. század végi 
bányászkodásunkat e probléma ugyanúgy végig követte, mint az előző telek történései.  

Ez egy gazdasági – műszaki – szervezési intézkedéscsomag a probléma kezelésére. Sajnálatos 
módon viszont így előrébb kerülnek bizonyos „végleges” dolgok, így bányák szüneteltetései, 
bezárásai, létszámuk áthelyezései… 

Ezen az sem segít Sajószentpéter vonatkozásában majd, hogy a Bükkaljai Bányaüzem ismét a 
legjobbak között van. 

 

„ A Borsodi Szénbányák élüzemei  

A napokban értékelték a Borsodi Szénbányáknál a munkaverseny elmúlt évi eredmé-
nyeit. Ennek alapján az élüzemi címet nyerte el a vállalat Bükkaljai Bányaüzeme, valamint a 
Központi Bányagépjavító és Szállító Üzem. Oklevéllel ismerik e a versenyben való kiemelkedő 
teljesítményért az Edelényi Bányaüzem, a Mákvölgyi Bányaüzem, valamint a Központi Szén-

osztályozó kollektívájának munkáját.  

A vállalat 530 szocialista, illetve szocialista címért küzdő brigádja közül 57 kollektíva nyerte 
él a bronz-. 23 az ezüstkoszorús szocialista brigádjelvényt. Az aranykoszorús kitüntetést 12 
szocialista brigád érdemelte ki.  

A vállalat kiváló brigádja címet az Ormosi Bányaüzem Újlaki Miklós által vezetett 9 tagú 
kollektívája kapta meg.”106

 

 

„ Dicsérő oklevelet kapott a Borsodi Szénbányák  

Az 1971-es év igen nehéz volt hazánk szénbányászatában, de különösen sok gonddal 
járt ez a Borsodi Szénbányáknál, amely – mint ismeretes –, termelésének döntő többségét a 
lakossági szénigények, valamint az energiaellátó ipar részére fordítja. Ennek ellenére a Bor-

sodi Szénbányák dolgozói és vezetői dicséretes módon megállták a helyüket. Erről beszélt 
tegnap délelőtt a vállalat miskolci székházában megtartott ünnepségen Monos János, a válla-

lat igazgatója. Ez az esztendő sem lesz könnyű – mondotta többek között –, de a borsodi bá-
nyászokra számít az ország népgazdasága.  

A nehézipari miniszter üdvözletét és köszönetét, valamint a múlt évi kiemelkedő munkáért járó 
miniszteri dicsérő oklevelet dr. Tóth Miklós, a minisztérium műszaki főosztályvezetője tolmá-
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csolta, illetve adta át az ünnepségen megjelenteknek, a vállalat, az üzemek vezetőinek, élenjá-
ró dolgozóinak és kitüntetett szocialista brigádvezetőinek.”107

 

 

 

„ A Bükkaljai Bányaüzem kitüntetése  

Elmúlt évi kiemelkedő munkájáért most immár ötödször tüntették ki élüzem címmel a 
bükkaljai bányászokat. Az április 30-án, Sajószentpéteren megtartott ünnepségen ezt hangsú-
lyozta megnyitójában Kocsis Ferenc, az üzem szakszervezeti bizottságának titkára. Ezt köve-

tően Jáni Gyula igazgató ismertette eredményeiket. és felhívta a figyelmet, hogy az idén még 
jobb munkára van szükség az élüzem szint tartásához. Ezt követően Monos János, a Borsodi 
Szénbányák igazgatója köszöntötte a bükkaljai bányászokat, és adta át a kitüntetésről szóló 
oklevelet. Az ünnepségen 69 bányász kapta meg a kiváló dolgozó oklevelet, illetve jelvényt, 15 
brigádot tüntettek ki. és összesen 136 000 forint jutalmat osztottak ki.”108

 

 

 

ÚJ helyzet, új feladatok a Borsodi Szénbányáknál  

– Árkedvezmény, bérfejlesztés  

– Módosítások a szocialista munkaversenyben  

– Beszélgetés Monos Jánossal, a vállalat igazgatójával 

Ismeretes, hogy az enyhe tél következtében felhalmozódott szénkészletek sok gondot 
okozlak a szénbányászatnak az idén, az első félévben. Az ügyben az illetékes felsőbb szervek 
intézkedtek, rendeleteket, határozatokat hoztak és biztosították a gondok feloldásának anyagi 
alapját is. Ugyanakkor az érintett termelő vállalatok, éppen e határozatok, rendeletek alapján 
elemezték az előállott helyzetet, és intézkedési tervet dolgoztak ki. Tegnap Miskolcon, a Bor-

sodi Szénbányák székházában tanácskozáson vitatták meg az új helyzetből adódó új feladato-

kat a vállalat, az üzemek, az aknák gazdasági és társadalmi szerveinek vezetői, valamint a 
meghívott szocialista brigádvezetők. A tanácskozás után lapunk munkatársa felkérte Monos 
Jánost, a vállalat igazgatóját, foglalja össze a szénbányászat, így a borsodi szénbányászat 
jelenlegi helyzetének legfőbb jellemzőit, illetve azokat a feladatokat, amelyeket az illetékes 
felsőbb szervek által nyújtott új lehetőségek alapján a vállalatnak meg kell valósítania. 

– Elsősorban azt szeretném kiemelni – kezdte tájékoztatóját Monos János –, hogy az 

eddig felhalmozódott szénkészletek értékesítésére a kormány segítséget nyújt. Így például a 
belkereskedelem 30 százalékos árkedvezményt ad a hazai brikettféleségekre azoknak a vásár-

lóknak, akik tüzelőkészleteiket június 5-e és augusztus 15-e között szerzik be. A jelzett idő-
szakban a TÜZÉP-telepeken a berentei dió- és daraszenet, az ózdi szenet mázsánként 10 fo-

rinttal adják olcsóbban. Reméljük, hogy ez az intézkedés megfelelő módon segíti a forgalmat.  
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A másik fontos segítség az, hogy a kormány a szénbányászat földalatti dolgozóinak 1972. évre 

3,5 százalékos bérszínvonal emelést hagyott jóvá, és úgy intézkedett, hogy a bányászok része-

sedési alapja az idén sem lehet kevesebb, mint az elmúlt évben. Ez azt jelenti, hogy az idén a 
bányászok lényegében több jövedelemhez jutnak, mint tavaly. Itt kell kiemelnem, hogy a bér-

fejlesztésben azokat kell részesíteni, akik népgazdaságunk szánellátásában eddig is áldozatos 
munkát vállaltak, s ezután is rendszeresen hozzájárulnak a zavartalan energiaellátás biztosí-
tásához, a lakossági tüzelőanyag-igények kielégítéséhez.  

– Pártunknak és kormányunknak ez a gondoskodása nemcsak munkánk elismerését je-

lenti, hanem újabb 'kötelezettségeket, feladatokat is jelent. Az idén ugyan, az elmúlt évekhez 

képest kevesebb szenet termelünk, azonban feladataink nem kisebbek. Tökéletes mértékben 
szeretnénk megfelelni annak n határozatnak, amely kimondja, hogy a szénbányászat földalatti 
dolgozóit a jövőt célszerűen szolgáló tevékenység keretében kell foglalkoztatni. Ez azt jelenti 
elsősorban: a termelőmunka mellett fokozottabb mértékben törekszünk új szénmezők feltárá-
sára, illetve előkészítésére, hogy a következő évre, illetve évekre biztosított legyen a szükséges 
termelői kapacitásunk.  

– Az új helyzetből adódó másik legfontosabb feladatunk az, hogy növeljük munkánk 
hatékonyságát. Ez már döntő részben elsősorban tőlünk függ. Fokozottabban kell törekedni – 

éppen az árbevétel növelése céljából – a szén minőségének, tisztaságának további javítására. 
Egyik legnagyobb tartalékunk a gazdaságosság fokozásában az önköltség csökkentése, 
amelyben szinte mindenki, kivétel nélkül segíthet. Jobban kell gazdálkodnunk természetesen 

nemcsak az anyaggal és a munkaeszközökkel – a gépekkel, a berendezésekkel –, hanem a 

munkaidővel is. Ezért kívánjuk javítani üzem- és munkaszervezési tevékenységünket.  

– Jól ismerve helyzetünket, lehetőségeinket, tartalékainkat és eszközeinket, s tudatában 

annak, mit vár tőlünk a népgazdaság, megfelelő módon tudjuk összpontosítani erőinket. Az 
üzemek, az aknák vezetőit, a szocialista brigádvezetőket azért hívtuk meg tanácskozásra, mert 
céljaink eléréséhez a szocialista munkaversenytől várunk a legtöbbet. Ezért most módosításo-

kat határoztunk el a versenymozgalomban is. Ezek közül kiemelném, mint legfontosabbakat; a 
tervek és a vállalások összhangjának megteremtését, azt, hogy a munkaverseny szervezését, 
értékelését, segítését, anyagi és erkölcsi elismerését közelebb visszük magukhoz a munkahe-

lyekhez. Ez azt jelenti, hogy a munkaverseny elsődleges gazdái nem az üzemvezetőségek és az 
itt működő szakszervezeti szervek, hanem az aknavezetőségek, illetve az itt; tevékenykedő 
szakszervezeti bizottságok lesznek. Az üzemvezetőségek ezentúl az aknák közötti munkaver-

sennyel foglalkoznak majd, a vállalati vezetés pedig az üzemek munkáját támogatja, segíti 
elsősorban.  

– Miután új helyzet állott elő vállalatunknál is, természetes, hogy új utakat kell keresni 
az új feladatok megoldásához. Pártunk és kormányunk intézkedéseiben ismételten kifejezésre 
jut a bányászok munkájának elismerése és megbecsülése. Ezúton is kérem megyénk, vállala-

tunk szénbányászait, hogy ismerkedjenek meg alaposan új feladatainkkal, teendőinkkel, és 
mindennapi munkájukon kívül ötleteikkel, javaslataikkal is járuljanak hozzá terveink megva-

lósításához. Mert ezeknek a céloknak az elérése országos, vállalati és egyéni érdek egyaránt – 

fejezte be tájékoztatóját Monos János.  
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O. J.”109
 

 

 

„ A szolgálat önkéntes  

Húszéves a bányamentő állomás 

A korszerű gépesítéssel járó nagyüzemi termelés, a modern biztosítási módok beveze-

tése es széles körű elterjedése a szénbányászaiban azt is eredményezte, hogy a föld alatti 
munkahelyek biztonságosabb helyzetbe kerültek, aminek következtében nagymértékben csök-

kentek a bányamentési munkák. Lényegesen csökkent a bányaszerencsétlenségek száma, de 
még ez a nagyarányú fejlődés sem hozta magával, hogy végképp megszűnt volna. A Borsodi 
Szénbányák Központi Bányamentő Állomásának is egyre kevesebb dolga akad. A bányászok 
azt tartják, hogy az a jó. amikor a bányamentőknek nincs dolga. És ez valóban így van. Ez 

azonban mégsem jelenti azt, hogy a bányamentők elfoglaltság nélkül lennének… 

… részesei voltak a legnagyobb bányamentési akcióknak, így az emlékezetes 1952-es 

szuhakállói vízbetörés, az 1953-as ormost bányatűz, az 1955-ös felsőnyárádi vízbetörés, az 
1956-os és 1958-as alberttelepi bányatűz, valamint az 1969-es ormosi bányatűz elhárításá-
nak. Igen örvendetes. hogy vállalatunknál csökkenő tendenciát mutat a bányamentő tevékeny-

ség során felhasznált munkaidő. Míg 1952 és 1956 között több mint 110 ezer órát. addig 1967 
és 1971 között csak valamivel több, mint 20 ezer órát tett ki tevékenységük. A bányamentők 
csökkenő igénybevétele elsősorban a bányatüzek számának jelentős mértékű megfogyatkozá-
sából adódik. Ez nemcsak a mi vállalatunkra, hanem általában az egész bányászatra vonatko-

zik. Míg 1952 és 1956 között 151 bányatűz elhárításában vettünk részt, addig 1967 és 1971 
között már csak 19 hasonló esetben kellett beavatkoznunk…”110

 

 

„ Bányásznapi ünnepségek  

E hét végén, hagyományosan szeptember első vasárnapján kerül sor megyénkben is a 
bányásznapi ünnepségekre. A 22. bányásznap alkalmából a Borsodi Szénbányák vezetősége 
ma délután a vállalat miskolci székhazában fogadást ad, amelyen a megyei, a városi vezetők, 
a vállalati üzemek gazdasági és társadalmi szervezeteinek vezetői, valamint szocialista bri-

gádvezetők vesznek részt. Az üzemeknél az ünnepségek 1-én és 2-án zajlanak le. Szeptember 
1-én délután emlékeznek meg a bányászmártírokról a vállalat központjában, a Központi 
Szénosztályozóműben, a Központi Bányagépjavító Üzemben, valamint a sajószentpéteri műve-

lődési házban a Bükkaljai Bányaüzem dolgozói. Másodikán, szombaton kerül sor a bányász-

napi ünnepségekre, a Miskolci-, a Szuhavölgyi-, az Ormosi-, a Mákvölgyi es az Edelényi Bá-
nyaüzemben.  
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Az Ózdvidéki Szénbányáknál is üzemenként tartják az ünnepséget. Másodikán ünnepelnek a 
putnoki, a királdi, a farkaslyuki, és közösen a borsodnádasdi, valamint egercsehi üzem dolgo-

zói…”111
  

 

„ Cseterki Lajos
112

 elvtárs megyénkben 

Tegnap, október 17-én kétnapos látogatásra megyénkbe érkezett Cseterki Lajos elv-

társ, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács titkára.  

Cseterki elvtársat a délelőtti órákban fogadta dr. Bodnár Ferenc elvtárs, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Ezt követően vendégünk Dojcsák 
János elvtársnak, a megyei pártbizottság titkárának kíséretében a Borsodi Szénbányák Válla-

lat székházába ment, ahol Monos János elvtárs, a vállalat igazgatója tartott tájékoztatót a 
szénbányák helyzetéről, a vállalat eredményeiről, gondjairól, tennivalóiról. A tájékoztatón 
rendkívül részletes, a vállalat valamennyi fontos kérdésére kiterjedő, őszinte hangvételű esz-

mecsere alakult ki.  

Cseterki Lajos elvtárs behatóan érdeklődött a bányászcsaládok életszínvonalának alakulásá-
ról, a bányászok munkakedvéről. Egyebek között elmondotta: bár köztudott, hogy az energia-

iparban nagy változások mentek végbe, természetes viszont, hogy a szénbányászatra továbbra 
is szükség van. A szükségletek felmérésével, figyelem bevételével kell fejleszteni ezt az ipar-

ágat, megszabni a szénbányászat feladatát. Nagyobb távlatokra is. A szükségletek figyelembe-

vétele persze, eléggé bonyolult folyamat, hiszen tartalmaznia kell egyebek között a különböző 
országokkal megkötött, vagy megkötendő szerződések várható eredményeit is.  

Az eszmecserén más megfogalmazásban ugyan. de szóba került többek között az is: hogyan 
gondolkodnak, miként vélekednék a bányászok a párt, a kormány politikai irányvonaláról. 
Hadd utaljunk a vállalati pártbizottság képviselőjének válaszadásából egy tényre, amely min-

dennél többet mond: az idén a pártba jelentkezőknek 71 százaléka fizikai dolgozó.  

Monos János elvtárs a nemcsak bányászokat, hanem mindannyiunkat érdeklő kérdésekre vá-
laszolva egyebek között elmondatta, hogy a tél előtt megfelelő mennyiségű szén áll rendel- 
kezesünkre. Ha a vártnál hidegebb lesz a tél, úgy pótműszakok beállításával tudják biztosítani 

a szénmennyiséget. A bányászok sok gondjuk, problémájuk ellenére is tudják teljesíteni válla-

lásukat,  

Cseterki elvtárs az eszmecserét követően a megyei könyvtárba, majd a Hejő menti Állami 
Gazdaságba látogatott.”113
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„ Új berendezés Herbolyán 

A KISZ Központi Bizottságának FMKT -pályázatára évről évre nagyon értékes pálya-

munkákat készítenek a Borsodi Szénbányák fiatal mérnökei és technikusai is. Az idén például 
a Bükkaljai Bányaüzemnél dolgozó három ifjú mérnök – Pintér Gyula, Landgráf János és 

Horváth József – közös pá-
lyázattal jelentkezik. Egy 

olyan berendezést terveztek, 
amely remélhetőleg országo-

san is hasznosítható a bánya-

iparban. A berendezést ván-

doroltatható hidraulikus fe-

szítőállomásnak nevezik, s azokon a munkahelyeken – a gépesített vágathajtásoknál – szeret-

nék alkalmazni, ahol a szállítópályák folyamatos hosszabbítását eddig még nem tudták bizto-

sítani. A rendkívül értékesnek ígérkező munka gyakorlati kivitelezését a Borsodi Szénbányák 
50 ezer forinttal támogatta, s a konstrukciót helyileg, a Bükkaljai Bányaüzem TMK - műhe-

lyében. Varga József gépészmérnök irányításával készítették cl a szakmunkások. Október 1-től 
Herbolyán, a tervtárói akna gyorsított vágathajtásánál, kísérletileg üzemel az új gép. Koltai 

Árpád körletvezető véleménye szerint a berendezés nagyban hozzájárul, hogy naponta 4 – 4,5 

méternyi vágatot hajthasson ki, ifj. Anga Zsigmond 9 tagú ifjúsági szocialista elővájó brigád-

ja.
114

 

Ruttkay–Laczó115
 

 

 

„ A gyógyító barlang 

A jósvafői Tengerszemszállótól néhány méterre van a Borsodi Szénbányák Béke gyógy 
barlangja. Nem messze innen, az alpesi házikókra emlékeztető gyógyüdülő, amelynek ablaka, 
ajtaja zárva. Ősztől tavaszig üres a barlang is.  

1952-ben, a Borsod megye északi peremén fekvő aggteleki és jósvafői cseppkőbarlang közelé-
ben a kutatók újabb barlangot fedeztek fel, amely az előzőektől függetlenül, a fennsík alatt 
negyven méter mélységben volt. Hosszúsága több mint háromezer méter. A feltárás során 
érdekes jelenségre ügyeltek fel. Néhány kutató hurutos betegsége – a hosszas barlangi tartóz-

kodás után – javult. Vizsgálatot: rendeltek el, s megállapították, hogy a barlang klímaviszo-

nya megfelel a nem tbc-s eredetű légzőszervi betegségek gyógyítására. Azóta húsz év telt el.  

– 1959-ben még csak kísérleti jellegű gyógykezeléseket tartottunk – mondja dr. 

Szoboszlay Ferenc, a barlang vezető főorvosa, aki egyben a Borsodi Szénbányák üzemi főor-

vosa is. – 1965-től viszont már szervezetten történik. Nagy segítséget kaptunk az észak- ma-

gyarországi szénbányászati vállalatoktól és a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetétől. A bar-
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lang tetején levő, soklépcsős lejárat helyeit megépítették a 167 méter hosszú szintes folyosót, 
ugyanakkor egy 31 ágyas bányászüdülőről is gondoskodtak.  

A háromhetes kúrák alkalmával bebizonyosodott a barlang gyógyító, regeneráló hatása, ame-

lyet: minden bizonnyal több fizikai és kémiai tényező együttes hatása idéz elő. Az eredmények 
alapján a jósvafői Béke barlangot az Egészségügyi Minisztérium 1969-ben hivatalosan gyógy 
barlangnak minősítette.  

– A hivatalos minősítés után egyre többen keresték fel a szanatóriumot. Eddig csak 
külföldre – többek közölt a Szovjetunióba, Lengyelországba, Csehszlovákiába és Romániába – 

mehettek kezelésre az asztmás betegek, most Jósvafőn is lehetőség van erre. Természetesen 
elsősorban bányászokat utalunk be a barlangterápiára.  

A két kúrateremben, amelyet rövid folyosó választ el egymástól, díszítés nincs. Pusztán a falak 
mentén látható néhány agyagfigura.   

– A gyerekek készítették ezeket a szobrocskákat. A felnőtteket leköti a könyv, a beszél-

getés, de a kicsinyeknek is kell valamivel foglalkozniuk a napi kétszer ötórás kezelés alatt, Kis 
alkotásaikat aztán itt hagyják emlékül. Minél több van, annál értékesebb, hiszen minden „re-

mekmű” egy-egy gyermek gyógyulására emlékeztet.  

A faházikóban kevés betegnek jut szállás. Itt csak a bányászatban dolgozók kapnak helyet, a 
többiek lent, a faluban, háznál töltik el a három hetet.  

– Sajnos, egyre nagyobb gondot okoz a kezelésre szorulók elhelyezése. A gyógyító ha-

tású barlang híre elterjedt az egész országban, sőt, a határon túl is. Jóval nagyobb az érdek-

lődés, mint a szállásadás lehetősége. Már most kétszázan kértek beutalót.  

Születtek már tervek 100 ágyas gyógyüdülő megépítésére, de erre nem került sor. Pedig ter-

mészeti kincsünk, s elhelyezkedése is kedvező, hiszen a jósvafői barlangnak számos bel- és 
külföldi látogatója var, nem beszélve a gyógyító hatásról. Jó lenne módot találni ennek a kü-
lönleges barlangnak az eddiginél jobb kihasználására, továbbfejlesztésére!  

Monos Márta”116
 

 

 

1973. 

 

„ Kell a borsodi szén!  

Beszélgetés Monos János igazgatóval 

Figyelemre méltó hír jelent meg egyik lapunkban. A szénhidrogének előretörésével a 
korábbinál lényegesen kevesebb megrendelést kapnak a szénbánya vállalatoktól a dorogi ak-

namélyítők. A nagy szakmai gyakorlattal rendelkező, összeszokott bányászoknak ezért új mun-

kalehetőségek után kellett nézniük. S kiderült, hogy mindaz a szakmai tapasztalat, gyakorlat, 
melyet az aknamélyítésben évtizedek során szereztek, a népgazdaság más területein sikerrel 
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kamatoztatható. S most a mélyépítő, csatornázó szakemberek – a szakirodalom is – önmaguk-

nak szemrehányást tesznek, valahogy így: „mennyi elszalasztott lehetőség, melyet eddig nem 

használtunk ki...” Volt ugyanis olyan mélyépítő, földalatti munka az utóbbi tíz évben is, nem 
egy, melyhez bonyolult technológia, bonyolult gépek, nem utolsósorban költséges tervek kel-

lettek, holott, szinte kéznél voltak az aknamélyítők. Akiknek szaktudását, bányászati módszere-

it sikerrel alkalmazzák a Gellérthegy alatt húzódó alagút rekonstrukciós munkálatainál, a 
budafoki pincerendszer felújításánál és újabban Szegeden, a bontás nélküli csatornaépítésnél.  

A szaktudás, a tapasztalat, s a helyzet felismerésének szerencsés találkozása ez. Bányászati 
szakembereink kilépnek egy adott iparág köréből, s módszereiket, nem utolsósorban kitűnő 

tapasztalataikat mind szélesebb területen teszik közkinccsé a népgazdaság és a maguk hasz-

nára. kétségtelen, egyfajta kényszerűség is diktálja ezt – nevezetesen: a szénhidrogének foko-

zott térhódítása, melynek Borsodban különösen Leninváros, Kazincbarcika térségében, de 
másutt is, mindennap tanúi vagyunk. Ez adta szerkesztőségünknek a gondolatot, hogy felke-

ressük Monos Jánost, a Borsodi Szénbányák Vállalat igazgatóját, akivel arról beszélgettünk, 
területükön milyen kezdeményezések voltak eddig, s mire van lehetőség a bányászok, – hogy 

úgy mondjuk – bányán kívüli foglalkoztatására?  

– Nálunk, Borsodban nem az a helyzet, mint amit a dorogi aknamélyítők példája mu-

tat. Tekintettel arra, hogy az ország lakosságának szénigényeit hazai termékekből mintegy 60 
százalékban elégítjük ki, ez önmagában is magyarázza, hogy a borsodi szénre, mint háztartási 
tüzelőanyagra hosszú időn keresztül szükség lesz. Másrészt: a villamosenergia-ipar nem 

csökken, hanem növekszik velünk szemben, ami érthető, hiszen megyénkben van az ország két 
legnagyobb erőműve, és esetenként még más megyében levő erőműnek is be kell segítenünk a 
zavartalan energiaellátás biztosításához. Kétségtelen azonban, nálunk is van egy átalakulás, 
mely minket évek óta gondolkodásra késztet: hogyan végezzük munkánkat, mire készüljünk fel, 
milyen irányba haladjunk.  

Elsősorban a piac értékítéletének kell eleget tenni a széntermelésnél, ami számunkra 
azt jelenti, hogy a vásárlók igénye a diószenekről a kocka- és darabos szenek irányába tolódik 
el. Ez minőségi és árproblémákat egyaránt felvet. Emellett (és annak előrebocsátásával, hogy 
hosszú időn keresztül kell a borsodi szén, mint ahogy az országgyűlés is megfogalmazta: min-

tegy 27– 28 milliós nagyságrendben Magyarországon) mégis szükséges megvizsgálni, milyen, 
a mi profilunkba tartozó tevékenység az, ahol előbbre juthatunk. Hát ilyenek: a szeneink ke-

mizálásával összefüggő humin-kutatás. Itt már értünk el eredményeket is. Egy új eljárással 
sikerült import anyagpótló huminátokat előállítani, melyek felhasználása a mélyfúrásnál már 
bevált és az akkumulátorok gyártásánál is tudják hasznosítani. Ugyancsak nagy a huminátok 
perspektívája a mezőgazdaság területén, ahol a talajszerkezetek átrendezésével, azok nedves-

ségtartalmának tartósításával és a humánoknak, mint tápanyagoknak a talajban történő 
hasznosításával, a Gödöllői Kutatóintézet szakembereinek megállapítása szerint, esetenként 
dupla, vagy még annál is jobb terméshozamot lehet biztosítani.  

Másfajta tevékenységünk – a kazincbarcikai és bábonyi vegyészkollegák közreműködésével – 

hogy különböző robbantási eljárásokkal az épületek robbantásától kezdve a hegyfalak rob-

bantásáig, utak-csatornák robbantásával gyorsítsuk az építés ütemét. Itt is értünk már el elfo-

gadható eredményeket, de szükséges a témában tovább kutatni, s meg kell mondanom: érde-
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mes is. Az idén például az említett, kollegák közreműködésével újfajta robbanóanyag kísérle-

tezésébe kezdtünk, melynek jelentősége nemcsak a bányaipar-

ban, hanem a kőbányászatban is nagyra becsülhető.  

Programunk témája a nyomelem-kutatás is, melyet a 

műszerezettség hiánya miatt eddig országosam elhanyagoltak. 
Kutatjuk szeneink kísérő kőzeteit, az azokból nyerhető építő-
anyagokat, ásványféleségeket. Foglalkozunk vizeink tisztításá-
val, e területen egyik legszebb eredményünk a közismert Bor-

sodi Víz. A skála természetesen szélesebb, a kutatómunka egy-

szerre több területen is folyik, de a fő kérdés: a gazdaságosabb 
széntermelés – mondotta végül Monos János igazgató.  

O. M.”117
 

 

„ Napirenden a távlati energetikai koncepció 

Pénteken dr. Szekér Gyula118
 elnökletével nehézipari miniszteri értekezletet tartottak. 

Megvitattál a távlati energetikai koncepció kidolgozásának jelenlegi állását, a hazai energia-

hordozó- összetétel helyzetét. Az 1980-ig terjedő időszakra vonatkozó koncepció kidolgozása 
a jelenlegi helyzet részletes elemzésén alapszik, messzemenőkig figyelembe véve a népgazda-

ság távlati terveit.  

Az előkészítő munkában részi vesznek az Egyesült, Magyar Szénbányák, az Országos Kőolaj- 
és Gázipari Tröszt, a Magyar Villamosművek Tröszt, az Állami Energetikai és Energia-

biztonságtechnikai Felügyelet, az Erőmű- és Hálózattervező Vállalat, valamint az Energia-

gazdálkodási Intézet. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság a koordinátor szerepet vál-

lalta. A gondos előkészítő munka során az igényeket, összhangba hozzák a hazai és külföldi 
ellátási lehetőségekkel.  

A, Nehézipari Minisztérium közgazdasági főosztályának előterjesztése alapján megvitatták. 
miként alakítható ki gazdaságosabb termelésszerkezet a nehézipari tárca vállalatainál.”119

 

 

 „ Vándorzászló átadás 

Tegnap, március 16-án délután ünnepség színhelye volt a Borsodi Szénbányák Válla-

latának tanácsterme. A BSZ KISZ-bizottsága eddig végzett eredményes munkája, elismerése-

ként elnyerte a KISZ Központi Bizottságának Vörös Vándorzászlaját.  

Az ünnepségen megjelent Veres Sándor, az MSZMP Borsod megyei Végrehajtó Bizottságának 
tagja, a pártbizottság osztályvezetője, Főcze Lajos, a KISZ KB titkára, Dudla József, a KISZ 
KB intéző bizottságának tagja, a KISZ Borsod megyei Bizottságának első titkára, valamint 
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Váci László, a BSZ pártbizottságának titkára, Restás Dezső, a szakszervezeti bizottság titkára 
és Monos János, a BSZ igazgatója.  

Kovács Lajos, a BSZ KISZ-bizottság titkára köszöntötte a megjelent vendégeket, majd átadta 
a szót Főcze Lajosnak, a KISZ KB titkárának, aki megtartotta ünnepi beszédét.  

Ezt követően az eredményesen dolgozó fiatalok, szocialista brigádok és KISZ- szervezetek 

jutalmazására került sor. Az ünnepséget hajnalig tartó bál követte a bányászklubban.”120
 

 

Aztán az első hír a Borsodi és Ózdvidéki Szénbányák egyesülésének előkészítéséről. 

 

„ A szénbányászat jelentősége a jövőben sem csökken 

Dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter látogatása Borsodban 

Tegnap, szeptember 25-én, kedden megyénkbe látogatott dr. Szekér Gyula, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, nehézipari miniszter. Útjára elkísérte Menyhárt László minisz-

terhelyettes, Kovács Sándor, a minisztérium pártbizottságának titkára és Simon Antal, a Bá-
nyaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. A vendégek elsőként látogatást tettek a me-

gyei pártbizottságon. ahol dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a 
megyei pártbizottság első titkára fogadta és tájékoztatta őket a Borsodi és az Ózdvidéki Szén-

bánya Vállalatok folyamatban levő egyesüléséről.  

A nehézipari miniszter és kísérete ezután dr. Bodnár Ferenc társaságában a Borsodi Szénbá-
nyák Vállalat székházába látogatott, ahol a borsodi és az ózdvidéki szénbányák politikai, tár-

sadalmi. gazdasági és műszáki vezetőivel folytattak eszmecserét. Itt Monos János, a Borsodi 
Szénbányák Vállalat igazgatója tájékoztatta őket a szénbányászat helyzetéről. Egyebek között 
beszámolt a középtávú tervekben rájuk váró tennivalókról, s elmondotta, a borsodi és az ózdi 
térségben a IV. ötéves tervidőszak időarányos feladatait sikeresen teljesítették. A bányászok 
érzik a felelősséget, ismerik a feladatokat, mindazt, amit a párt, a kormány és a lakosság el-

vár tőlük. Sok tennivaló vár a borsodi szénbányászokra ma és a jövőben is, hiszen az ország 

lakossága felének a borsodi szénmedencéből biztosítják a fűtéshez szükséges szenet. Az igé-
nyekkel, a kor követelményeivel számolva, a lehetőséghez mérten mind jobban igyekeznek 

gépesíteni a széntermelést, amelyet az is tanúsít, hogy a frontfejtésekhez szükséges önjáró 
berendezésekből jelenleg már 14 darab áll rendelkezésre. A lakossági és a közületi igényekkel 
számolva készítették el V. ötéves tervüket is.  

Borsodban jelentős ismert és még fel nem tárt szénvagyon van, mint például Bükkábránynál, 
amely külszíni fejtéssel bányászható majd. A közép- és a hosszútavú tervek szerint számolnak 
az egyes bányaüzemek műszaki fejlesztésével, az új szénmezőkön a termelés megkezdésével. 
Monos János beszélt róla; hogy a munka- és üzemszervezési célkitűzések szerint már eddig is 
sok feladatot oldottak meg.  

A tanácskozáson arról is szó esett, hogy az egyesülés után milyen tennivalók várnak a válla-

latra. Hangsúlyozták: az 1974. január 1-én létrejövő egyesülés egyaránt megfelel mind a Bor-
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sodi Szénbányák, mind az Ózdvidéki Szénbánya Vállalat dolgozói érdekeinek, s az össztársa-

dalmi érdeknek. Foglalkoztak a bányászokat közvetve és közvetlenül érintő ügyekkel és gon-

dokkal is. Így például a lakáskérdéssel, a munkaerő-helyzettel, az utánpótlással. A bányászat 
képviselői elmondták, hogy a korábbi nagy fluktuáció lecsökkent, viszonylagos stabilizáció 
van. Az utánpótlás biztosításában újszerű változást jelent, hogy a vájárok elsősorban olyan 
emberekből nevelődnek, akik többnyire segédmunkásként, például csillésként kezdik, majd 

segédvájárként folytatják a szakmát. A bányák nagyarányú gépesítése azonban mind több 
szakiparost is igényel. Szóba került: meg kell vizs-

gálni annak lehetőségét, hogy kétszakmás vájáro-

kat képezzenek.  

 

Ormosbánya, Dr Szekér Gyula,  
dr. Bodnár Ferenc, Nagy István  
brigádvezető, Lengyel János aknász 

 

 

A vendégek ezután két csoportban bányajárásra indultak, Az alberttelepi I-es aknán felkeres-

ték Soltész Istvánt, az MSZMP Központi Bizottsága tagját, a Szocialista Munka Hősét és az 
irányításával dolgozó frontbrigádot. Dr. Szekér Gyula, dr. Bodnár Ferenc társaságában az 
ormosbányai üzembe látogatott, Itt az üzem vezetője adott rövid ismertetőt, majd a VII-es 

aknában mintegy négy kilométeres utat megtéve meglátogatták a különféle munkahelyeket. 
Munka közben tekintették meg az automatikus csilletöltőt és a körbuktatót. Hosszú időt töltöt-

tek az ormosi VII-es akna feketevölgyi részlegében: megtekintették az önjáró, hidraulikus egy-

ségekkel biztosított, maróhengeres frontfejtést. Itt a Nagy István vezetésével dolgozó KISZ 
ifjúsági frontbrigád munkájával, életével ismerkedtek. A miniszter részletesen érdeklődött 
munka- életkörülményeikről: hol laknak, messziről járnak-e dolgozni? A bányászok 
elmondották, hogy az ormos: üzemben sokan dolgoznak olyanok, akik helyben laknak, több 

százan azonban Kazincbarcika és Edelény környékéről járnak be.  

Szó esett a lakásgondokról is. A brigádban a legtöbb embernek már saját háza van. de el-

mondták azt is, hogy a fiatalok közt még sokan vannak, akik albérletben laknak. Az élelmi-

szerellátás is akadozott egy időben Ormosbányán, de amióta a termelőszövetkezetek elárusító 
helyeket hoztak létre, javult a zöldséges gyümölcsválaszték.  

Befejezésül egy kedves mozzanatot örökítettünk meg. A brigádvezető előhozta a naplót, mely a 
kollektíva sok szép tettét tartalmazza. Sorra megkérte a kedves vendégeket, hogy bejegyzéssel, 
aláírásukkal tegyék e napot emlékezetessé.   

A bányajárás után dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára elismeréssel szólt a 
bányászok munkájáról, helytállásáról, a szocialista módszerekben és a műszaki fejlesztésben 
elért eredményeikről.  

 

 

 

 

 



Sajószentpéter szénbányászata 38. Sajószentpéter bányái 1970-1973 

81 

 

Jesse Árpád ormosbányai főmérnök 

és a vendégek 

 

Dr. Szekér Gyula, nehézipari miniszter pedig a láto-

gatás befejeztével ezeket mondta az Észak-

Magyarország munkatársának:  

– Régi ígéretemnek tettem most eleget, s látogattam 
el Borsodba, a szénbányászokhoz. Azért is tettem, 

mert fontos a bányászat, a szén, az energia. Energia nélkül nincs élet, nem mozdul meg a gép 
sem. Az új energiahordozók mellett a szén jelentősége változatlanul nagyon nagy. Óriási erő-
feszítésekre van szükség az igények kielégítésére – mondotta –, s ígéretet tett rá: a borsodi 
szénbányászokat továbbra is mindenben segíti, hogy eleget tudjanak tenni a rájuk váró nagy 
feladatoknak.  

Csorba Barnabás Fotó: Solymos László”121
 

 

 

„ Összevonják a megye két szénbányászati vállalatát  

Interjú Monos Jánossal, a szervező bizottság elnökével 

A nehézipari miniszter rendelkezésének megfelelően 1974. január elsejétől – mérleg-

beolvasztással – összevonják megyénk két nagy szénbányászati vállalatát, a Borsodi Szénbá-
nyák és az Ózdvidéki Szénbányák Vállalatot. Az új vállalat Borsodi Szénbányák elnevezés 
alatt működik majd. A Nehézipari Minisztérium az összevonás előkészítésére és lebonyolításá-
ra szervező bizottságot hozott létre. Lapunk munkatársa ebből az alkalomból felkereste 
Monos Jánost, a szervező bizottság elnökét, aki egyben már az új vállalat megbízott igazgatói 
kinevezését is megkapta.  

– Mi tette szükségessé a két vállalat egyesítését?  

– A két vállalat összevonását a termelés szerkezetében beállott változás, a jelenlegi 
termelési szint, a létszámhelyzet, a készletekkel való jobb gazdálkodásra, a gépesítés egysége-

sítésére és fokozására, a beruházások koncentrálására való törekvés tette indokolttá és szük-

ségessé – mondotta bevezetőjében Monos János. – Ezentúl, természetesen, az azonos művelési 
módok, az azonos technológiák, a bányaviszonyok és a szállítás azonossága szinte magában 
rejti már a két vállalat összevonásának lehetőségét is. A szóban forgó intézkedés a szénbányá-
szat jelenlegi helyzetének és jövőjének figyelembevételével történt. Borsod megyében koráb-

ban 45 mélyművelésű aknából és 3 külfejtésből a két vállalat 6,5 millió tonna szenet termelt. 
Jelenleg 17 almából, 1974 elejétől kezdve pedig 15 aknából, külszíni fejtések nélkül, több mint 
egymillió tonnával kevesebb szenet termelünk majd. A létszám 10 ezerrel lesz kevesebb, mint 

a 45 aknás időszakban; 1974. január elsejétől 20 ezren dolgoznak a Borsodi Szénbányáknál.  
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– Mit tett eddig a szervező bizottság, milyen stádiumban van az összevonás előkészítő 
munkája?  

– A szervező bizottság meghatározott munkáját terv szerint végzi. Megismerkedett a 
szóban forgó vállalatok helyzetével, felmérte a különbségeket. Mindezek alapján kialakította 

az új üzemi szervezeteket. Az Ózdvidéki Szénbányáknál Egercsehiben, Farkaslyukon és Put-

nokon 3 erős üzemegységet alakított ki, de a korábbi aknákra való telepítés tiszteletben tartá-
sával. Ennél az intézkedésnél figyelembe vette a bizottság a jövő beruházási lehetőségeit, a 
bányák fejlesztését, illetve visszafejlesztését is. A közeljövőben ebben a térségben ugyan nem 

kell számolni aknák bezárásával, de két-három év múlva a borsodnádasdi bányák kimerülnek, 
s az ott dolgozók munkahelyéről gondoskodni kell.  

A Borsodi és Ózdvidéki Szénbányák tényleges egyesítéséig ezenkívül még egy sor fontos dol-

got kell megoldani. Át kell dolgozni a kollektív szerződést, ki kell alakítani az új vállalati ügy-

rendet, felül kell vizsgálni, rendezni, egységesíteni kell a bérezési formákat, egységesíteni az 
anyag- és számvitelt, és ugyanakkor javítani az üzem- és munkaszervezési tevékenységet. A 
szervező bizottság célul tűzte ki, hogy az összevonást az üzemek erősítésével párhuzamosan 
kell megvalósítani, hiszen a jövőben a bányaüzemek nagyobb önállóságot, természetesen, 
nagyobb felelősséget is kapnak. A szervező bizottság mindezeken túl nagy gondot fordít a két 
vállalat egyesítésével járó emberi problémák megoldására is. Az eddigi vezetők jóváhagyása, 
az új vezetők kinevezése november 15- tel, december elsejével, illetve január elsejei hatállyal 
megtörténik. Ez idő alatt minden dolgozó megkapja a beosztására, illetve új beosztására szóló 
megbízatást. Az egyesítés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szervező bizottság rend-

szeresen beszámol munkájáról, intézkedéseiről az illetékes pártbizottságoknak, és minden 
embert, illetve munkahelyet érintő témánál konzultál az illetékes szakszervezeti és KISZ-

szervekkel. Ehhez a munkához nagy segítséget ad a szervező bizottságban működő megbízot-

tain túl a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség, amely bő ismeretanyaggal rendelkezik az 

Ózdvidéki Szénbányák művelési, termelési, gépesítési és biztonságtechnikai kérdéseit illetően.  

– Vannak olyan híresztelések, hogy a két vállalat összevonása nagy létszámcsökken-

téssel jár. Mi ebből az igazság?  

– Az átszervezés valóban összefügg bizonyos létszámcsökkentéssel is. A mi esetünkben 
a létszámcsökkentés csak mintegy ötven olyan alkalmazottat érint, akik már elérték a nyugdíj-
korhatárt, vagy más ok miatt nyugdíjképesek. A dolgozók fizikai állományánál létszámcsök-

kentés nem lesz, sőt, általános munkásfelvételt hirdetünk meg, hogy pótműszakok nélkül eleget 
tehessünk a jövő évi termelési programnak. Fizikai dolgozókra minden szakmában szüksé-
günk van.  

– A szervező bizottság eddigi intézkedései között igazgató elvtárs említette a bérek 
rendezésének, egységesítésének témáját. Milyen következményekkel jár az összevonás a bérek 
alakulása szempontjából?  

– Ismeretes, hogy minden vállalatnál vannak bizonyos sajátosságok a bérezés tekinte-

tében, s így más vállalatoktól eltérő különbözőségek is. Ez jelenleg megvan a Borsodi és az 
Ózdvidéki Szénbányáknál is. A két vállalat összevonása szükségessé teszi a bérek egységesíté-
sét. A jelenlegi különbségeket fel kell számolni. Ezért a jövőbeni bérfejlesztéseknél végre fog-
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juk hajtani a szükséges korrekciókat. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egységesítés az 
átlagkereset csökkenésével jár. Egyszóval a bérezésben nem lesz visszalépés!  

– A jövedelmek alakulása szempontjából nem elhanyagolható a nyereségrészesedés té-
tele. Hogyan történik a jövőben a nyereség-visszatérítés?  

– A két vállalat adminisztratív egyesülése, vagyis a mérlegbeolvasztás az 1973-as év 
lezárása, mérlegzárása után történik meg. Ez azt jelenti, hogy az idei termelési évről a jelen-

legi két szénbányászati vállalat külön-külön készíti el mérlegét. Ilyen értelemben a dolgozókat 

érintő nyereség-vissza térítés a jelenlegi gazdasági év eredményei alapján történik meg a jövő 
év elején, külön-külön a két vállalatnál, annak megfelelően, ahogyan tevékenykedtek. A nyere-

ség-visszatérítés egységesítésére csak 1974-től kerül sor.  

– Megyénk két szénbányászati vállalatának egyesítése tehát a korszerű bányászkodás 
kialakításának egyenes folytatása, következménye. Melyek azok a legfontosabb előnyök, ame-

lyekkel az összevonás jár?  

– Mint mondottam, a két vállalat összevonását előidéző intézkedés a szénbányászat je-

lenlegi helyzetének és jövőjének figyelembevételével történt. Ennek a jövőben számos, előnyös 
következménye lesz. Ezek közül a legfontosabb az, hogy lehetőségünkben áll majd nagymér-

tékben megjavítani termelő tevékenységünk gazdaságosságát. Ismeretes például, hogy a szén 
jövesztésének jelenlegi, csaknem ötven százalékos gépi arányát a jövőben hatvan százalékra 
kell emelni. A két vállalat egyesítése a jövőben lehetővé teszi a biztosítási és jövesztési, gépe-

sítési program gazdaságosabb magvalósítását. Ilyen értelemben a jelenlegi két széntermelő 
vállalat összevonása népgazdasági érdek, amely nincs ellentétben a bányászati dolgozók ér-

dekeivel. Az egyesítés lehetővé teszi – a gazdaságosság növelésén túl – a fizikai munka továb-

bi könnyítését, a munka biztonságának javítását, a dolgozók munkahelyi körülményeinek 
olyan jellegű alakítását, amely keresetükben, jövedelmükben is fejlődéssel jár – fejezte be 

kérdéseinkre adott válaszát Monos János.  

Oravec János”122
 

 

Ezekben az években a sorozatos „olajárrobbanások” a hazai szénbányászatot felértékelték, 

mivel azok az ábrándos gondolatok, amelyek erről szóltak, hogy az olcsó olaj és gáz kiszorít-
hatja a szenet, semmivé foszlottak… Ráadásul többször is, és az óta is!  

Mindig csak a saját szén maradt ilyenkor alternatívaként, sajnos azonban az elfecsérelt időket 
e vonatkozásban, csak hihetetlen pénzek beinvesztálásával és újra és újra a bányászok hősies-

ségének felemlegetésével lehetett valamelyest helyre billenteni… 

Néhány jól működő, ámde nem gépesíthető bánya ekkor is áldozatul esett. 

 

1973-ban fejeződik be a sajószentpéteri szénbányászat. Ebben az évben bezárják Sajó-
szentpéter III. aknát!   

Itt tehát ismét lefelé kellett fordítani a bányászjelvényt… 

                                                 
122

 Észak-Magyarország, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)1973-11-18 / 270. szám 
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Sajószentpéter III. akna, 1973 

 

Sajószentpéter III. akna 1953-ig csak az I. telepet fejtette 200-300 méter széles és mintegy 
másfél kilométer hosszú sávban. 1953-ban kezdték mélyíteni a IV. ereszkét egy vetővel köze-

lebb hozott II. telepi mező kitermelése érdekében. Az ereszke DK-irányban követte a II. telep 
dőlését.  

A bánya, Diesel-mozdonyvontatású csilleszállítással kapcsolódott a sajószentpéteri II. akna 

vagonrakodójához.  

Külszíni kiépítése egyszerű, nagyobb részt Sajószentpéter II. aknával, közös, de innen min-

tegy 3 kilométerre fekvő létesítmények látták el a járulékos bányászati folyamatokat (gépmű-
hely…) folyamatokat.  

A bányaművelés a valamikori „Erzsébet-bánya” területéhez kapcsolódott és az egyre mélyülő 
bányászat révén vízveszéllyel küzdött.  

A lejtősakna folytatásában található III. telepi, illetve a bányaműveletekről Ny-ra fekvő leve-

tett II. telepi szénmezők szénagyonbővítő beruházásai, az 1967-ben végzett számítások sze-

rint gazdaságtalannak bizonyultak. Ezért elkezdődött a visszafejtés, amely 1973-ig tartott. 

 

A Bükkaljai Bányaüzem a sajószentpéteri és környékéről hozzácsatolt bányák bezárása 
után a berentei, a tervtárói bányákat művelte. Maga a Bükkaljai Bányaüzem is Kazincbarci-

kára költözött, ilyen módon, Sajószentpéteren már csak sport és kulturális intézmények ma-

radtak meg a bányászatból. 

 Berente szénbányászatának befejezésekor 1977 elejétől Tervtáró mellé átvette Szeles 

IV. aknát is, ami korábban a Szuhavölgyi Bányaüzemhez tartozott. Ezt követően majd a 
szelesi-edelényi mezőösszevonás után az edelényi bányát is.  

Időközben Tervtáró bővítésére is sor került. A Billa-aknai területekkel bővültek, új üzemtér, 
lejtősakna készült. Ekkor azonban már a vállalat ismét aggasztó mértékű munkaerőhiánnyal 
küszködött. Ezért aztán Tervtáró az új mezővel és létesítményeivel együtt a vállalat „tarta-

lék” bányája volt egy ideig. Ez azt jelentette, hogy víztelenítése, szellőztetése, alapvető fenn-

tartása mellett nem termelt… dolgozóit a perspektivikusabb üzemekhez helyezték át. A hely-

zet ilyen formában azonban nem volt gazdaságos, ezért aztán Tervtáró is bezárására került. 

A Bükkaljai Bányaüzem végül is a vállalat felszámolásakor már csak a szelesi – edelényi bá-
nyával rendelkezett. 

Viszont kiváló központi gépjavítót tudtunk kialakítani a tervtárói TMK műhelyekből. Itt tör-

tént a több ezer hidraulikus könnyűfém bányatám javítása és az ez utáni vizsgálata, minősítése 
is. Mindezt teljes szakhatósági felhatalmazással, hidraulikus vizsgáló-állomás szinten. A mé-
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réshez, terheléshez, az összecsúszási vizsgálatokhoz egyedileg tervezett próbapadjaink voltak. 
A támok egyedi számozással, kartonnal bírtak és vizsgálataik, javításaik nyomon-követhetők 
lettek.  

 

Sajószentpéter III. és IV. aknák helyei az ipar- és bányavasutak térképén123
 

 

A maradék bányák kft-be történő további üzeme során ez a vizsgálóállomás is felszámoló-
dott… Mindenki megpróbálta magának javítani, minősíteni, nem sok sikerrel… 

A Borsodi Szénbányák felszámolásával egy időben, néhányan a bükkaljaiak közül megpró-
bálkoztak az edelényi szén bányászatával, minden erőfeszítés ellenére nem lett sikeres, hamar 
fel kellett adniuk… 

A Bükkaljai Bányaüzemhez tartozó edelényi IV. akna sem tudott megküzdeni a nehézségek-

kel, így 157 év után, 1995-ben véglegesen megszűnt az Edelényieknek és a környező települé-
sen élőknek hosszú időn keresztül megélhetést biztosító szénbányászat. 

A Bükkaljai Bányaüzem élete tehát itt ért véget, 22 évvel élte túl a sajószentpéteri szénbányá-
szat befejezését. 

 

 

 

Néhány gondolat és szám még az ekkori időkből Borsodi Szénbányák szinten.
124

 

                                                 
123

 Rónaföldi Zoltán: A borsodi és ózdvidéki ipar- és bányavasutak rövid története (Magyar Elektronikus Könyv-

tár) 
124

 Bemutatjuk a Borsodi Szénbányákat, című kiadvány. 
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Alsó- felsőági gumiszalagos 

személyszállítás125
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farkaslyuk, Gyürky-táró 

villamosmozdonyos pályaudvar 

 

 

 

 

 

 

 
BSZ Oktatási Központ, 
Szuhakálló II. akna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                                                 
125

 A ki- és beszállási idő csökkentését szolgálta. 
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Lyukóbánya skyp-akna  

és a kasos-akna
126

 

 

 
 

 

 

 

Fejtési pajzs  

kezelő-szelepei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Égerszögi bányász-pihenőház 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jósvafői asztma-barlang 

 

 

 

 

 
 

 

Ikarusz személyszállító 

kocsik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126

 Rónaföldi archív 
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EW-170L maróhen-

geres 

jövesztőgép, 
fogasleces  

vontatás, Bretby-

kábelfektető 
 

 
 

 

 

 

 

Automatikus  

meddőhányó 

)Donyeci-hányó), 
Edelény IV. akna127 
 

  

 

 
 

 

 

 

Központi szénosztályozó, 
osztályozott-szén vágánysor128 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Glinik pajzsos fejtés, 
EW-170L maróhenger, 
Lyukóbánya129 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127

 Rónaföldi archív 
128

 Rónaföldi archív 
129

 Rónaföldi archív 
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Függősínpálya Berente130 
 

 

 

 

 

 

 

 
EHOR rakodógép, 
Edelény131

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Központi Szénosztályozó, 
Berente, vagonbuktató sor132

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fő-vízmentesítő telep, 
Putnok

133
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130

 Rónaföldi archív 
131

 Rónaföldi archív (EHOR – elektrohidraulikus, oldalürítésű rakodógép) 
132

 Rónaföldi archív   
133

 Rónaföldi archív  
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Függőlegesakna-aknagép 

kezelőállás, Királd134
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Liebherr-vagonrakodógép, 
Központi Szénosztályozó135

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
Putnok Bánya  
ártéri szalaghíd136 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Edelény IV. akna, 
függőlegesakna-gép, 

a menetadatokat rögzítő  
tachográffal 137

 

 

 

 

 

                                                 
134

 Rónaföldi archív  
135

 Rónaföldi archív  
136

 Rónaföldi archív 
137

 Rónaföldi archív 
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BM-50 bányamozdony, 
Feketevölgy I. aknai táró138 
 

 

 

 

 

 

 

 
Farkaslyuk, Gyürky-táró, 

Ganz villamosmozdony, 

személyszállító kocsival139
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Királd-Mocsolyás 

EL-6 villamosmozdony, 

személyszállító kocsival140
 

 

 

 

 

 

 

 

E képekkel is oszlatni szeretném, a borsodi szénbányászattal szemben fennálló sztereotípiá-
kat. A szénbányászat az 1970-es évekre már nem a nagy létszámú, sok kezet igénylő kézi mű-
veletekről szólt. Az elemi bányász szerszámokra ekkor is szükség volt, de a termelés, rakodás, 
szállítás döntő részét ekkor már a gépek végezték.  

A gépesítés folytán, egy magas műszaki színvonal jött létre és ezt fenn is kellett tartani. A 
bányászati, a gépészeti és a villamossági szakágak magas szintű együttműködésére volt szük-

ség ehhez.  

Mindezek mellett a működéshez elengedhetetlen volt a pénzügy-számvitel, a munkaerő gaz-

dálkodás, a szervezés-elemzés és még számos más szakma közreműködése is.  

                                                 
138

 Rónaföldi archív (Ez a mozdony legalább elkerülte a „kohót”, jelenleg a kemencei kisvasúton működik) 
139

 Rónaföldi archív 
140

 Rónaföldi archív 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt 
néhány jellemzője a számok tükrében 

1946 – 1984 
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 „ A statisztika egy eszköz, amivel válaszokat  

lehet keresni, de válaszokat nem ad.  

A válaszokat, az adatok interpretációját mindig  

nekünk kell adnunk.”1
 

 

Ennyi politizálás után egy olyan fejezetet szerkesztettünk, amelyben a fellelhető anya-

gok alapján, a borsodi szénmedencére vonatkozó adatokat is közreadhatunk. 

A Borsodi szénbányászati Tröszt 1952-ben jött létre. Az előzmények a korábbi fejeze-

tekben leírásra kerültek, főleg a sajószentpéteri szénbányászat mentén. 

Statisztikák mindig készültek. A legkorábbi években csak a nagyvállalatok készítettetek ilyen 

jellegű, alapos munkákat. Nem igazán voltak egységes követelmények. 

Borsodban is 1957-től készültek az egységesebb vállalati elveken alapuló, úgynevezett „Sta-

tisztikai évkönyvek”. 

Voltak próbálkozások az elődvállalatok adatainak rendezésére és gyűjtemények kialakítására, 
– 1938-1956 időszak –, majd ezen és az érdeklődésen felbuzdulva, megszületett egy 1952-

1956 évekre szóló összeállítás. Mindezt az akkori „Terv- és Statisztikai Osztály” munkatársai 
hozták össze, valószínűleg nem kis munkával! 

Mi az adatokat e fejezethez ebből az anyagból válogattuk. 

Ebben nem csak Sajószentpéter szénbányái, hanem az akkori Borsodi Szénbányászati Tröszt 
más bányái is nyomon követhetők.  

 

                                                 
1
 Kun Ádám 
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Az előző táblázat „w/nap”, azaz „vagon/nap” mennyiségben adja az adatokat. Ezt 10-zel 

szorozva a kapjuk a „tonna/nap” széntermelést. 
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A két táblázat alapján a termelési napokra vonatkozó információt is számítani lehet. 

 
Év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Termelő napok 306 306 309 308 307 306 306 306 308 306 

 

Ez bizony szépen ki is jön az akkori ünnepekkel (52 vasárnap, április 4, május 1, augusztus 
20, és két nap karácsony…).  

 

Ezen évek alatt a termelés-fejlődést adja a következő táblázat. 
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A frontfejtések teljesítményére vonatkozó összefoglaló, vagon/nap és évi összes-tonna mér-

tékegységben. 
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A kamrafejtésekre vonatkozó adatok, vagon/nap és évi összes-tonna bontásban is. 
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A diagramon a tendenciák kiválóan látszanak. 
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A vágathajtási adatsorokból az innen termelt napi szénmennyiségek (vagon/nap) és az éves 

összes. 
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Termelés megoszlása az összes termelés %-ában. (Bükkaljai Bányaüzem) 

 

  1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

  Össztermelés %-ában 

Sajószentpéter II. 
frontfejtés 21,5 44,7 27,5 33,8 70,8 59,3 63,9 50,0 57,5 75,1 

kamrafejtés 56,1 24,2 37,5 27,2 16,5 6,8 4,8 12,8 14,3 16,4 

elővájás 22,1 30,8 38,5 39,0 18,7 33,9 31,3 37,2 28,2 12,8 

Sajószentpéter III. 
frontfejtés - - - - - - - - - - 

kamrafejtés 50,2 44,4 39,0 21,5 51,4 56,9 37,0 53,5 65,7 76,3 

elővájás 49,3 54,8 61,0 78,5 48,6 43,1 62,5 46,5 34,3 23,7 

Berente 

frontfejtés 30,7 22,6 28,7 23,0 16,0 13,8 - 15,3 18,9 10,4 

kamrafejtés 52,8 46,1 31,2 38,5 35,5 47,0 66,8 54,7 57,0 57,0 

elővájás 15,9 31,3 40,1 38,5 48,5 39,2 33,2 30,0 24,1 32,6 

Kondó 

frontfejtés 3,4 3,1 41,1 72,7 68,0 63,0 59,6 70,5 87,6 71,7 

kamrafejtés 61,9 62,4 37,0 14,9 11,5 14,1 7,2 13,4 4,0 10,4 

elővájás 34,7 34,4 21,9 12,4 20,2 22,9 33,2 16,1 8,4 17,9 

Kossuth 

frontfejtés - - - - - 65,4 56,2 83,7 83,8 83,7 

kamrafejtés - - - - - 12,8 17,6 2,3 5,1 3,5 

elővájás - - - 100,0 100,0 20,5 27,2 13,4 11,1 12,8 

Tervtáró 

frontfejtés 61,7 51,2 52,5 75,1 85,2 79,5 28,5 37,7 54,3 66,9 

kamrafejtés 16,1 24,7 25,8 9,8 3,0 5,7 47,4 45,5 29,7 15,6 

elővájás 21,9 24,1 21,7 15,1 11,8 14,8 24,1 16,8 16,0 17,6 

 

Front- és kamrafejtések sebessége (méter/nap) 

 

 

 

Termelt szén fűtőértéke 
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Gépi jövesztés Borsodi Szénbányászati Tröszt szintjén 

 

 

Vágathajtás tröszti szinten (méter) és a korszerű biztosítási módok 

 

 

 

 

 

Produktív teljesítmények alakulása 
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Fizikai létszám (fő) 
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Az adatok a Borsodi Szénbányászati Tröszt bányáiról 

 

 1946 – 1956 között. 

 

Bánya 
Év 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Diósgyőri Szénbányák 

Márta 16600 19500 29200 42700 56200 74200 118600 148800 140300 123800 110200 

Anna 15900 26100 20400 39100 53500 61200 81500 79900 102200 82700 103600 

Baross 127300 207200 214800 137700 131900 130500 171300 116400 115600 97800 94500 

Pálinkás I.          18100 52500 

Pálinkás II.    91600 62500 79300 100100 49000 53900 42400 13000 

Finkey        52300 56400 56200 51400 

Mátyás 9100 19700 39400 18800 21900 39600 16300 34400 47000 70300 58800 

Adriány    35100 56700 62700 47800 67300 79400 89300 93600 

Márton 4900 2400          

Bükkaljai Szénbányák 

Sajószentpéter II. 68800 96400 112700 74500 68300 108200 86300 83400 80800 83800 82000 

Sajószentpéter III. 23200 35700 43600 86100 108100 133900 148300 57800 30900 41500 56900 

Sajószentpéter IV.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   

Berente 31300 57100 74900 57400 62400 47700 70100 152600 157400 152900 144100 

Harica 14500 25900 73500 99300 124500 111200 117100 128500 121200 117500 111200 

Kossuth          10900 7900 

Barcavölgy 4500 2600          

Nagymál 18100 24200 17000         

Kötélalja 6500 11700 2500         

Barna 1400           

Cseres 24700 19000          

Sajókazinci Szénbányák 

Sajókazinc 21700 37300 50100 86700 99500 94600 136900 124100 134200 140600 124700 

Bánfalva 29200 40600 62200 71500 86600 127600 179100 138400 113800 108800 100100 

György 12300 17400 6000         

Sajókaza – Szuhakálló Szénbányák 

Sajókaza 39300 45500 43600 44300 46200 72200 102600 75500 130400 133700 80900 

Szeles I. 17500 22200 40600 52700 48500 54700 80100 129900 142300 131800 129900 

Szeles II.           26800 

Szuhakálló I. 56600 98700 138000 127300 108400 96500 114400 114400 103300 137500 136300 

Szuhavölgyi Szénbányák 

Kurityán 37600 53600 85800 93100 123000 178400 173400 184800 177100 190800 161400 

                                                 
2
 Nem találtam adatot. Feltételezés: a termelést Sajószentpéter II., vagy III. aknához számolták? 
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Kurityán külfejtés           37400 

Felsőnyárád II. 26000 43700 73800 87600 130500 165800 287100 308600 275300 140500 87000 

Feketevölgy II.          29500 52200 

Ella        1700 38700 52600 71000 

Ormosi Szénbányák 

Ormos I. 100900 132400 161500 98100 111600 113600 158900 181800 134900 92300 137800 

Ormos II.    94100 110800 144500      

Ormos III.       111900 138000 98000 62100 58800 

Ormos IV. 32500 67000 100100 85800 56500 57200 70200 127900 156600 112600 95500 

Ormos V. 4200 6300 11400 29900 57500 75400 128100 148900 115100 107200 90100 

Ormos VI.          15800 28800 

Ormos külfejtés          47200 88200 

Mákvölgyi Szénbányák 

Rudolf III. 92200 105000 122000 94200 92300 67300 82500 75100 64900 40300 25600 

Rudolf IV.     20800 26200 83400 141200 156200 168800 90500 

Szuhakálló II.           1300 

Albert 111100 143000 179900 184000 206100 161200 175200 207700 212200 201000 178600 

Keleti táró    45500 65600 91300 76300 15800    

Edelényi Szénbányák 

Edelény I. 2200 24500 37400 45500 44700 27100 38700 6500  13200 22500 

Edelény II.      500 11900 71200 88700 122500 138700 

Edelény III. 10400 10500 20800 36300 47200 48600 68800 62900 34800 25800 38600 

Kelet-Borsod  949500 1404900 1761100 1955900 2203800 2459600 3038900 3233600 3168300 3060200 3082300 

 

 1957 – 1965 

Bánya 
Év 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Diósgyőri Szénbányák 

Márta 111900 123700 127000 121600 123300 125600 132900 127700 115400 

Anna 116900 115800 126500 135400 145500 147000 165100   

Baross 104300 97300 86800 80900 86800 82100 85700 46900  

Pálinkás I. 72400 86700 96000 127300 106100 106300 116000 116600 114600 

Pálinkás II. 5900 13300 32500 37800 45400 62400 85600 112900 124600 

Finkey 45600 54700 47000 38900 33100 24600 16200   

Mátyás 48700 49100 62400 74300 77900 95000 103800 75400  

Adriány 91200 94900 124000 132000 175400 227700 268200 313800 451000 

Mátyás tanbánya 3200 5400 8800 9600 9200 10800 17300 19000 18400 

Bükkaljai Szénbányák 

Sajószentpéter II. 98500 108600 117100 163200 222600 206500 132300 128800 107100 

Sajószentpéter III. 60300 63500 69700 72600 75000 81100 111200 116700 114700 

Berente 136500 134900 138800 151100 173700 176500 188300 183900 147400 

Kondó 58900 85800 98700 107000 97300 38000 300 1300 100 

Kossuth (Béke) 23900 38300 52600 72400 25300 35900 25300 7800  

Tervtáró 118200 142500 146800 161600 147300 154300 90600 135000 196000 

Kakucsai tanbánya 3800 900 1100 1400 2700 3200    

Sajólászlófalva külf. 33100 118200 90300       

Kazinci külf.   75800 9900      

Kondói tanbánya      1200 5800 9200 8700 

Sajókaza – Szuhakálló– Bánvölgyi Szénbányák 

Sajókaza 53500 50900 31800 41800 4800 57000 59200 83200 91900 

Szeles I. 82800 74000 64200 78200 61400 18400    

Szeles II. 80500 60900 86000 104400 131100 187300 213400 223400 271300 

Szuhakálló I. 101300 115600 122900 124000 144000 110600 124500 78200 19900 

Bánfalva 80700 69300 70500 60900 70200 59200 54600 30200  

Nagybarca 200 5300 5400 31700 50400 10200 9900 28700 75700 

Chorin  8700 8700 500 1800     

Szeles külf.  112000 151200 158200 160200 143700    

Szuhavölgyi Szénbányák 

Kurityán 150800 162900 150400 167800 184700 134700 155000 162900 158500 

Kurityán külf. 164600 180200 178100 362100 309900 66400    

Felsőnyárád II. 94600 116000 80700 86400 74700 31100 125800 153000 185000 

Feketevölgy II. 108500 86900 97000 101300 106500 133000 161400 156600 143400 

Ella I.-II. 90600 114800 108300 117800 184800     

Ella I.      142300 197900 212600 232000 

Ella II.      100100 115100 117200 149400 

Kurityán 150800 162900 150400 167800 184700 134700 155000 162900 158500 

Ormosi Szénbányák 

Ormos II. 122100 133700 151500 128000 163300 180500 222800 207500 190200 

Ormos III. 56200 103400 136600 158000 135900 148200 192000 223200 221600 

Ormos IV. 66400 94500 127800 163400 174400 178400 180100 204500 177900 

Ormos VI. 204300 212600 216200 214900 219400 211400 203000 194700 224300 

Ormos külf. 133500 118900        

Mákvölgyi Szénbányák 

Rudolf III. 46500 51000 54400 52500 38100 32800 4100   

Rudolf IV. 152000 160000 185900 181600 190400 195200 213100 226500 250900 

Szuhakálló II. 7600 8400 14100 40600 172100 237300 300700 334900 339800 

Albert I. 80600 121400 176000 185300 189800 200200 224000 233700 235000 

Edelény I. 2600 40800 42900 46800 28300 58900 87100 128300 136200 
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Edelény II. 115900 161400 156800 163900 168500 201800 221900 215200 228900 

Edelény III. 42600 24900 48100 56200 61700 79900 106700 106400 92100 

Kelet-Borsod 3121100 3711100 3984200 4319200 4562900 4497000 4720300 4890800 5036300 

 

 1966 – 1973 

 

Bánya 
Év 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Diósgyőri Szénbányák 

Márta 124600 32600       

Erenyő 222300 209200 212500 199200 160300 164600 126700 83700 

Adriány (Lyukóbánya 1971-) 490000 505600 687700 734300 799900 725800 620800 562800 

Pálinkás I. 85600 206700 91400      

Pálinkás II. 156200        

Mátyás tanbánya (Tanbánya 1971-) 18300 19300 18500 20400 19800 20300 20900 22300 

Bükkaljai Szénbányák 

Sajószentpéter II. 53700        

Sajószentpéter III. 115900 112800 98100 100300 82600 61800   

Berente 169700 159900 177000 226900 263000 240900 186800 171200 

Tervtáró 289800 358900 436900 494800 529300 566700 529900 498400 

Nagybarca 46300 4600       

Sajószentpéter II. tanbánya 900        

Kondó tanbánya 11900 3800       

Szuhavölgyi Szénbányák 

Sajókaza 47400        

Szeles II.-III. 282800 293600 293600 341400 361000 328400 303100 310200 

Szuhakálló I. 71300 18800       

Kurityán 118600 122900 83000      

Felsőnyárád II. 178300 202500 220500 207500 33100    

Feketevölgy II. 150000 149200 182000 276600 449200    

Feketevölgy      493400 507600 635800 

Ormosi Szénbányák 

Ormos II. 212400 228200 222300 154100 121600    

Ormos III.      149900   

Ormos VII.      372200 506100 579000 

Ella      323200 261800 277000 

Mákvölgyi Szénbányák 

Rudolf IV.      313800 331200 339900 

Szuhakálló II.      235700 274400 231600 

Albert I.      234300 134000 147300 

Edelény I.-IV.      453500 363600 333300 

         

 

 

Az adatok az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt bányáiról 

 1952 – 1962 között. 

 

Bánya 
Év 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Putnok 113400 113400 88900 119000 117000 108000 109400 127700 142600 156100 181000 

Királd 106200 68200 66400 93900 120300 106600 140300 158900 175200 200300 202600 

Somsály 341400 404600 374200 286600 239500 198800 247100 237100 213500 206500 187600 

Borsodnádasd 70400 43600 41600 81100 91800 99100 129200 236900 146100 152000 156100 

Farkaslyuk 239800 270500 252300 297900 270000 203800 232000  225800 249000 224900 252200 

Egercsehi  123000 130700 104700 123700 98200 107200 160600 191200 218600 254600 269600 

Bánszállás 128400 194400 192400 62200 34000 33100 30900     

Ózdvidék 1222600 1225400 1121500 1046300 968800 856600 1049400 1072600 1145000 1194300 1249100 

 

 

Adatok 1974-től, amikor már egyesült az Ózdvidéki Szénbányák és a Borsodi Szénbányák. 

 

Bánya 
Év 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Bükkaljai Szénbányák 

Berente 144300 127800 127900 60300        

Tervtáró 439200 505300 488500 490500 430700 375800 393600 228600 217000 226300 66900 

Egercsehi – Farkaslyuk – Borsodnádasd 

Egercsehi 187600 212400 204400 183200 207500 199700 188000 187900 138800 114000 115400 

Borsodnádasd 123400 111000 93100 30800        

Farkaslyuk 329400 328700 365200 366900 387700 414100 378100 369400 298700 290100 211100 
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Mákvölgyi Szénbányák 

Rudolf IV. 228300 336400 344800 322200 316100 303900 364400 607300 703100 751800 610900 

Szuhakálló II. 19500           

Albert I. 325700 337400 303600 282300 234200 287900 261300     

Edelény I.-IV. 369500 345100 373700 400900 288900 248700 236500 281400 231900 159200 151800 

Miskolci Szénbányák 

Lyukó 679300 672400 738000 880900 980500 999300 1094600 1229900 1269000 1193100 1221900 

Lyukó tanbánya 22600 23000 21900 22000 26200 25500 26300 26400 22600 22600 24200 

Ormosi Szénbányák 

Ormos VII. 644900 609800 605700 645100 779500 763800 730800 727100 542700 574400 540100 

Ella 197200 198100 179800 52600        

Putnoki Szénbányák 

Putnok 276900 252600 269600 265000 324100 306400 344700 396400 351800 413400 536900 

Királd 237700 242300 229900 226600 189500 211800 190300 179000 119200 92700 8000 

Szuhavölgyi Szénbányák 

Szeles 302000 241800 307600 325800 218700 255400 271100 282600 308200 314300 428600 

Feketevölgy 642200 678200 658400 710900 911800 947500 816400 768200 762600 750900 846700 

Borsod 5269700 5222300 5305400 5286100 5305400 5205400 5216100 5374100 4966600 4903900 4811200 

 

 

Borsodi Szénbányászati Tröszt 

 
 1953 1955 1960 1965 1970 1973 

Széntermelés kilotonna (kt) 3233,5 3060,2 4319,2 5036,6 4868,3 4182,5 

Összes vágathajtás km 162,9 165,1 154,3 167,4 78,6 54,3 

Fajlagos vágathajtás méter/kt 50,5 55,0 40,9 33,4 15,8 13,1 

Frontfejtések red. darabszáma db 15,8 17,9 33,1 45,3 36,3 32,6 

Frontfejtések red. homlokhossza m 1385 1426 2497 4177 2980 2750 

Frontfejtések sebessége m/nap 1,56 1,50 1,35 1,33 1,85 1,80 

Acéltámmal biztosított homlokhossz m — — 515 2301 2049 1896 

Kamrafejtések red. darabszáma db 104,6 126,9 166,3 77,1 32,8 32,2 

A gépesítés mértéke: 
jövesztés % 2.9 3,2 2,5 4,1 46,8 53,5 

rakodás % 4,5 6,4 9,8 20,3 58,2 61,8 

szállítás % 54,5 49,4 58,5 79,8 91,7 92,5 

Teljesítmények: 
fronfejtési tonna/műszak 3,580 3,724 3,688 3,888 5,854 6,333 

széneiővájási cm/mű 27,9 28,1 27,1 31,5 36,1 37,1 

földalatti t/mű 1, 389 1,123 1,188 1,416 2,013 2,103 

összüzemi t/mű 0,993 0,835 0,945 1,032 1, 418 1,507 

 

Foglalkoztatottak száma fő 14914 15914 20030 21 822 16490 14256 

Bányák száma db 29 33 41 28 17 12 

 

Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt 

 

 1953 1955 1960 1965 1970 1973 

Széntermelés kilotonna (kt) 1226,4 1045,3 1145,0 1434,0 1348,7 1099,0 

Összes vágathajtás km 48,8 68,8 52,8 37,1 24,9 20,5 

Fajlagos vágathajtás méter/kt 39,8 65,9 46,2 26,0 18,5 18,7 

Frontfejtések red. darabszáma db 10,8 7,5 9,4 12,8 13,0 10,1 

Frontfejtések red. homlokhossza m 817 544 799 1017 1004 735 

Frontfejtések sebessége m/nap 1,37 1,22 0,97 1,23 1,35 1,51 

Acéltámmal biztosított homlokhossz m - - 215 618 452 356 

Önjáróval biztosított homlokhossz m 28 19 63 57 18 13,1 

A gépesítés mértéke: 
jövesztés % - - 0,8 1434,0 0,9 36,4 

rakodás % - - 5,4 37,1 38,8 48,1 

szállítás % 76,3 508 702 26,0 87,7 83,7 

Teljesítmények: 
fronfejtési tonna/műszak 3,308 3,543 3,570 3,874 0,9 6,148 
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széneiővájási cm/mű 25,7 26,3 27,6 30,1 38,8 27,6 

földalatti t/mű 1,136 0,816 0,928 1,124 87,7 1,468 

összüzemi t/mű 0,800 0,607 0,673 0,825 0,9 1,030 

 

Foglalkoztatottak száma fő 6786 7551 7622 7835 6843 6139 

Bányák száma db 10 9 9 6 6 5 

 

Borsodi Szénbányák 1974-től 

 

 1974 1976 1978 1980 1982 1984 

Széntermelés kilotonna (kt) 5269,7 5312,4 5305,4 5316,1 4966,6 4811,2 

Összes vágathajtás km 81,4 69,3 68,6 67,6 56,6 48,0 

Fajlagos vágathajtás méter/kt 16,4 13,0 12,9 12,7 11,4 10,0 

Frontfejtések red. darabszáma db 42,7 35,2 301 24,9 20,1 15,6 

Frontfejtések red. homlokhossza m 3307 3014 2463 2132 1816 1535,1 

Frontfejtések sebessége m/nap 1,80 1,89 2,14 2,33 2,37 2,65 

Acéltámmal biztosított homlokhossz m 2129 1860 1064 727 437 239 

Önjáróval biztosított homlokhossz m 902 992 1189 1235 1269 1289 

A gépesítés mértéke: 
jövesztés % 57,8 67,7 76,7 88,4 88,6 91,9 

rakodás % 65,5 73,1 80,8 90,2 91,0 93,9 

szállítás % 92,4 93,7 96,0 97,4 97,6 98,4 

Teljesítmények: 
fronfejtési tonna/műszak 6,765 7,813 9,828 11,913 13,289 15,764 

széneiővájási cm/mű 34,7 32,0 30,2 29,6 27,8 26,9 

földalatti t/mű 2,029 2,118 2,303 2,358 2,380 2,526 

összüzemi t/mű 1,430 1,431 1,527 1,540 1,606 1,566 

 

Foglalkoztatottak száma fő 19860 18426 17585 17 165 13,289 15,764 

Bányák száma db 15,2 15,0 12,0 12,0 27,8 26,9 
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Dobson keretes biztosítószerkezet3
 

 

 

 

 
 

FSW-Husky keretes biztosítószerkezet4
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Rónaföldi archív 

4
 Rónaföldi archív 
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KM-87E-II keretes biztosítószerkezet5
 

 

 

 

 

 

1MK-97D keretes biztosítószerkezet6
 

 

 

 

                                                 
5
 Rónaföldi archív 

6
 Rónaföldi archív 



Sajószentpéter szénbányászata 39. Borsodi Szénbányák jellemzők 1946 -1984 

20 

 

1MK-97D keretes biztosítószerkezet, Edelény7
 

 

 

 

2MK-E pajzs biztosítószerkezet8
 

                                                 
7
 Rónaföldi archív 

8
 Rónaföldi archív 
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VOB HP 102 pajzs biztosítószerkezet9
 

 

VHP 412 pajzs biztosítószerkezet10
 

 

VHP 831 pajzs (négytámos) biztosítószerkezet11
 

                                                 
9
 Rónaföldi archív 

10
 Rónaföldi archív 

11
 Rónaföldi archív 
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Hemscheidt B2-210 pajzs biztosítószerkezet12
 

 

 
 

Hemscheidt G-350 pajzs biztosítószerkezet13
 

 

 

Putnok, vastagtelepi frontfejtés14
 

                                                 
12

 Rónaföldi archív 
13

 Rónaföldi archív 



Sajószentpéter szénbányászata 39. Borsodi Szénbányák jellemzők 1946 -1984 

23 

 

 
 

Glinik 08-22 (lemniszkátás) pajzs biztosítószerkezet15
 

 

 
 

Glinik (lemniszkátás) pajzs biztosítószerkezet, 
EW-170L jövesztőgép, Lyukóbánya16

 

 
 

F-6 vágathajtógép, Nógrád, Bátonyterenye17
 

 

 

                                                                                                                                                         
14

 Rónaföldi archív. Névleges szénvastagság 5-6 méter; Hemscheidt vastagtelepi pajzsok. 
15

 Rónaföldi archív 
16

 Rónaföldi archív 
17

 Lyukószén honlap 
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F-8 vágathajtógép, Lyukóbánya18
 

 

 

                                                 
18

 Lyukószén honlap 
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„ Ami jön, fogadjátok, 

ami megy, engedjétek! 

Ilyen egyszerű.”1
 

 

Befejezésként először – az 1970-es évekre vonatkozó –, Borsodi Szénbányákra jel-

lemző értékelést adjuk közre. Amikor még sok minden biztosnak tűnt... és előttünk álltak na-

gyon jelentős fejlesztések. 

A cikk a „kelet-borsodi szénmedence” bányászatát ismerteti. Vázlatos történeti áttekintés 
után, foglalkozik a terület földtani és hidrogeológiai viszonyaival, a termelés szervezetével és 
technológiájával, a fejlesztési célkitűzésekkel, a fontosabb bányabeli és külszíni létesítmé-
nyekkel, valamint a vállalati eredményt befolyásoló gazdasági tényezőkkel. 

 

  „… Még egy évtizeddel ezelőtt is a decentralizált szervezeti forma jellemezte a borsodi 

szénbányászatot. A sok kis bánya gyakorlatilag teljes műszaki apparátussal rendelkezett, me-

lyet az aknafőmérnök irányított. A pénzügyi, munkaügyi, műszaki fejlesztési és más hasonló 
irányítási feladatokat, a 3–8 bányát és kiszolgáló egységeit (TMK műhely, iparvasút stb.) ösz-

szefogó üzemigazgatóság látta el. Az üzemigazgatóságok szintén operatív végrehajtó szerepet 
töltöttek be, így a műszaki fejlesztési, munkaerő gazdálkodási, tervezési és gazdálkodási fela-

datokkal csak munkaidejük kisebb részében tudtak foglalkozni. 

Az üzemigazgatóságokat – ideértve a medenceszintű szolgáltató szénelőkészítő üzemigazgató-
ságot is – fogta össze a vállalati igazgatóság. Az így kialakult 8 üzemigazgatósághoz 1960-

ban még 35 bánya tartozott 14 024 t/nap összes termeléssel (2. ábra). 

Az 1960-as években már meghonosodott ugyan a frontfejtés – a teljes termelés 44,6 %-át 
szolgáltatva –, de megfelelő korszerű biztosítószerkezetek hiányában egy-egy fejtés mindössze 
190 t/nap átlagos termelést adott. A csoportos és egyedi kam-

rafejtésekkel együtt így 1960-ban még átlagosan 200 fejtési 
munkahelyet kellett üzemeltetni, amelyek 400 km hosszúságú 
nyitott vágathossz fenntartását és évenként 140–160 km vágat 
kihajtását követelték meg. 

Ilyen körülmények között a medence mélyműveléses bányásza-

tának összüzemi teljesítménye mindössze 0,845 t/mű volt, 
amelyet néhány kisebb külfejtés is csak 0,918 t/mű-re tudott 

javítani. 

A nagyüzemi jelleg kialakulása 

A medence bányászatának korszerűsítése két, szorosan összekapcsolt és összehangolt 

úton indult el: 

                                                 
1
 Zen bölcsesség 
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a) műszaki fejlesztéssel, a bányaművelési, szállítási és kiszolgálási technológiák korszerűsíté-
sével növelni kellett egy-egy munkahely ka-

pacitását; 

b) a műszaki fejlesztés nyújtotta lehetősége-

ket különböző szintű koncentrációkkal kellett 
összekötni. A koncentráció növekedését jól 
szemlélteti a 2. ábra, míg ehhez kapcsolódó-
an a termelés alakulását  
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1974-ben már nincs sajószentpéteri szénbányászat! 

 

  1973-ban öt bányaüzemi igazgatóság 12 bányát irányított. Az egyes bányákon belül 
olyan nagy egységek (körletek) jöttek 
létre szintenként vagy mezőnként, 
amelyek irányítása egyenértékű – 

vagy nagyobb – felelősséget, gondot 

jelentett, mint a korábbi 200–500 

t/nap termelésű aknák vezetése. Az 
irányítás hatékonyságának növelése 
érdekében az 1000 t/nap felett terme-

lő, nagy területi tagoltságú bányáknál 
az aknákat 2–5 irányítási egységre 
(körletre) kellett bontani. A körletvezetők – akiket közvetlenül az aknavezetők irányítanak – 

általában olyan mérnökök, akik korábban kisebb akna vezetőjeként dolgoztak valamelyik 

megszűnt bányában. Egy-egy bánya így gépészeti, szállítási és külszíni, valamint 1–3 bánya-

művelési (fejtési, elővájási, vagy ,,mező”) körletre oszlik. Néhány közös kiszolgáló – a TMK 

műhelyt, az építésvezetőséget, a gépkocsiszállítást stb. összefogó – körletet viszont közvetlenül 
az üzemvezetőségek irányítanak. .. 
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A bányaművelés fontosabb jellemzői 

Bányáink főfeltárása az aránylag kis takarórétegnek, valamint a telepek 3–5°-os dőlé-
sének is megfelelően, általában lejtősaknákkal történt. 5 gumiszalagos, 2 végtelenköteles lej-

tősakna, 1 mozdonyszállításos táró és 1 függőleges szkipakna szolgál a szén kiszállítására. 4 
függőleges kasos akna pedig személy-, anyag- és meddőszállításra van berendezve. 7 bányá-
ban a ki- és beszállás a lejtősakna légpárhuzamosán, 1-ben a szállító tárón át történik. 

A bányamezőkben kialakított csapásmenti fő gerincvonalak az aknamezőket sikló-, illetve 

ereszkemezőkre osztják. Egy-egy mezőn belül általában az anyag- és meddőszállítás a sikló, 

vagy ereszke végtelenkötelű szállítópályáján, a szénszállítás pedig az ennek légvágatába be-

épített gumiszalagon át történik. Egyes esetekben a fejtési mezők közvetlenül is kapcsolódnak 
a gerincvágat rendszerhez. 

A vágathajtást 80 %-ban hagyományos módon, robbantással és kézi rakodással, 20 %-ban 

vágathajtógéppel végzik. (13 db F-5 és F-6 gép áll ehhez rendelkezésre.) A vágathajtás tech-

nológiai szintje tehát viszonylag elmaradott a fejtési technológiákhoz képest, ezért az egy 
munkahelyre eső kihajtás 2,73 fm/db/nap értéke is alacsony. Lényeges előbbrehaladás ezen a 
téren csak akkor várható, ha a vágathajtógép mögött a biztosítás és a szállítás gépesítése is 
megoldódik. A fajlagos vágathajtás 1973. évben 13,06 fm/1000 tonna volt. Ez a szám jobb az 
országos átlagnál, amiben szerepet játszik az is, hogy egy sajátos biztosítási módszer egyes 
telepben hajtott vágatok többszöri felhasználására ad lehetőséget. 

A fajlagos nyitott vágathossz 77,4 fm/1000 tonna értéke sajnos az országos átlag fölött van, 
csökkentésének lehetőségét csak a további üzemkoncentrációk megvalósításában látjuk…  

A vágatokat ma kizárólag zárt, vagy alul nyitott TH-ívekkel, hetonidomkővel, illetve fával biz-

tosítjuk. Kísérletezünk a román süveggerendákkal és egyenes TH-profilú támokkal biztosított, 

nagy keresztmetszetű, négyszögszelvényű fejtési szállítóvágat-biztosítással is. A vágatbiztosí-
tás módja szerint a nyitott vágathossz százalékos megoszlása a következő: 

fa     31,3  % 

TH-gyűrű   36,8  % 

Moll-ív     1,6 % 

egyéb vasszerkezet   4,2 % 

vasbeton szerkezet    1,5 % 

betonidomkő   23,8 % 

tégla     0,8 % 

A termelés 91 %-át a fejtések, ezen belül közel 95 %-át a frontfejtések adják. Hatalmas anyagi 
áldozatok eredményeként igazolódott be, hogy a kelet-borsodi szénmedence valamennyi telepe 

alkalmas a frontfejtéses művelésre. Sikerült a frontművelést olyan műszaki színvonalra emel-

ni, amellyel nemcsak utolértük, de sok vonatkozásban meg is előztük az ország más szénbá-
nyavállalatait. 
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1973-ban 32,6 redukált darabszámú és 2750 m redukált homlokhosszú frontfejtéssel rendel-

keztünk, amelyeknek összes napi termelés 12 370 t volt…  

A frontfejtések kizárólag hazafelé-haladóak, csapás- vagy dőlésirányúak, átlagos homlok-

hosszuk 90 m, biztosításuk 5 %-ban fa, 69 %-ban súrlódásos acéltám, 26 %-ban önjáró, hid-

raulikus biztosító berendezés. 

Súrlódásos acéltám-biztosítású fejtéseinkben – gépi jövesztés esetén – részben már 1400 mm-

es süveggerendákkal és ún. egyenesvonalú biztosításitechnológia szerint dolgozunk, ami a 
homlokon biztosítás nélkül maradó sávot 15 cm-re csökkenti le. 

A rendelkezésre álló fejtésbiztosító berendezések állománya 1973-ban a következő volt: 

19 800 db súrlódásos acéltám (kizárólag Valent-tám); 

14 100 db acélsüveggerenda (50 %-ban SVG-02/96); 

13 garnitúra hidraulikus önjáró biztosítás az alábbi megoszlásban: 

Dobson  5 db 

MK-97    1 db 

KM-87   3 db 

Schwarz-Wild  1 db 

Fletcher   3 db 

A fejtések jövesztésének gépesítésére már 1960 előtt számos kísérletet végeztünk Górnyák-, 

Sachtyor-, Donbassz-kотbájnnal, Szemán és Korfmann láncos réselőgéppel, SVS-

széngyaluval stb. A kísérletek azt bizonyították, hogy a vállaposodás elégtelensége, a telepek 
nehéz jöveszthetősége és nem utolsósorban a tömzsszerűen vagy rétegezetten kifejlődött szili-
kátos beágyazások miatt csak a forgácsolás elvén alapuló maróhengeres jövesztőgépek nyúj-

tanak megoldást. Első képviselőjük a Tervtáron 1965-ben üzemeltetett KWB–2 típusú lengyel 
maróhenger volt. Az itt elért kiváló műszaki eredmények mellett saját sikerünknek könyvelhet-

jük el a maró tárcsa kialakításának korszerűsítését, az eredeti gyári 68 db radiális késsel fel-

szerelt dobhenger helyett ma a saját készítésű, hármas spirálbekezdéses, parabolikus rakodó-
lapú… 

1973. év végén a következő fejtési jövesztőgép állománnyal rendelkeztünk: 

KWB-2    1  db 

KSW–33E    1  db 

KSW–A–80    1  db 

KB–125z   13  db 

KR–1    3  db 

KS–l–k    1  db 

EW–170–L   2  db 

SVS–4 széngyalu   1  db 
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A gépi jövesztés fejlődését sokáig a biztosítás és omlasztás gépesítésének megoldatlansága 
korlátozta. Ennek felismerése vezetett az első gépi jövesztésű és gépi biztosítású, ún. komple-

xen gépesített frontfejtés megindítására 1966. évben Tervtárón. A Dobson 3 + 2 hidraulikus 

önjáró biztosítóbe-rendezéssel felszerelt, komplexen gépesített frontfejtés 1,45 m magas telep-

ben üzemelt. A frontfejtésen kimagasló eredmények születtek és nemcsak túlhaladták a hazai – 

ilyen jellegű – fejtések mutatóit, hanem erő-
sen megközelítették a világszínvonalat is. 

A középvastag telepben jelentkező sikerek 
adtak ösztönzést a teljesen új problémákat 
felszínre hozó, vastag és vékony telepek 
komplex gépesítésére. Ezért a Dobson típusú 
önjáróbiztosítások számának növelésén kívül 
a vékony telepben Schwarz–Wild, a vastag 

telepben Fletcher, illetve OBV pajzsbiztosí-
tást próbáltunk ki. 1965–1973 között így összesen 34 161 et [ezertonna] frontfejtési szenet 
termeltünk ki… 

A komplexen gépesített frontfejtések teljesít-
ménye 1973-ban a fabiztosítású frontfejtés-

hez viszonyítva 264 %-kal, az acéltámos, 
robbantásos jövesztésű fronthoz viszonyítva 
228 %-kal, az acél-támos, gépi jövesztésű 
fronthoz viszonyítva 156 százalékkal maga-

sabb volt az 1965–1973 közötti átlaghoz ké-
pest. A munkáslétszám ugyanezen idő alatt 

36 %-kal, a napi termelés 11,2 %-kal csök-

kent, az összüzemi teljesítmény viszont 46,0 

%-kal növekedett… 

A bányaművelési technológia további fejlesztését medencénkben ma még a következő tényezők 
akadályozzák: 

a) A jövesztés-rakodás és a biztosítás gépesítése nem tökéletes, mert a jövesztőgép mögötti és 
a biztosító egységek közötti takarítás, szénfelrakás, valamint a főtebélelés kézi munkát igé-
nyel. 

b) A jövesztőgépek indítófülkéinek, valamint 
a fejtés- és a vágatkereszteződés korszerű, 
gépesített kialakítása megoldatlan.  

c) A föld alatti anyagmozgatás gépesítési 
foka alacsony, így a fejtések ki- és beszere-

lése rendkívül műszakigényes. (Egy-egy 

komplexen gépesített fejtés átállásának mű-
szakigénye 600–1100 műszak.) 

Gépesítési beruházások 
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A gépesítésre 1964—1973. években felhasznált összegeket a 6. táblázat szemlélteti. A 
kapitalista cégekkel kooperációban készült jövesztőgépek és önjáró berendezések értéke a 
belföldi gép rovatban szerepel. 

A kapitalista cégekkel kooperációban készült jövesztőgépek és önjáró berendezések értéke a 
belföldi gép rovatban szerepel. 

A jelzett összegekből elsősorban jövesztőgépeket, önjáró biztosító berendezéseket, láncos von-

szolókat, gumiszalagokat vásároltunk. A beszerzések azonban nem voltak elégségesek ahhoz, 
hogy az elhasználódott gépek tekintélyes részét újjal pótolhassuk és ezért az utóbbi 1–2 évben 
megnőtt azoknak a gépeknek az állománya, amelyeknek értéke már nullára íródott le. 

A közelmúltban e célra kapott állami támogatást lengyel és szovjet maróhengerek, láncos 
vonszolók és tehergépkocsik beszerzésére, NDK és bolgár elektromos mozdonyok, emelők, 
targoncák vásár-lására fordítjuk. 

A Borsodi Szénbányák helyzetének összefoglaló értékelése 

A Borsodi Szénbányák bemutatásával érzékel-tetni kívántuk, hogy egy, a múltban je-

lentéktelennek tűnő – vagy legalábbis nem kellő figyelemre méltatott – szénmedence mekkora 
átalakuláson ment keresztül a szocialista alkotó munka lehetőségének, helyes kiaknázása, 
hatására. A kelet-borsodi szénbányászat jövő feladatai beleilleszkednek a Timár Mátyás 
miniszterelnökhelyettes által országosan meghatározott feladatokba: 

„A jelenlegi és a várható energiahelyzetet figyelembe véve arra kell törekednünk, hogy 
a népgazdaság energiaigényét a lehető legkisebb tőkésimporttal és a hazai erőforrások ma-

ximális igénybevételével elégítsük ki. Ennek érdekében nagy gondot kell fordítanunk a hazai 

széntermelésre, főleg szénerőművek ellátása céljából.” 

 

 

„ Az Ózdvidéki Szénbányák önálló vállalati tevékenysége 1974. január 1-tól megszűnt, 
a két borsodi (Ny-i és K-i) szénmedence egy vállalati szervezetben a Borsodi Szénbányák Vál-

lalat keretében működött tovább az 1991. január 29-én megkezdődött felszámolási eljárásig. 

A megalakulás óta eltelt csaknem 40 esztendő eseményeit nehéz néhány mondatba sűríteni. A 
változásokat jól érzékelteti az, hogy a kelet-borsodi medencében 28, a nyugat-borsodi meden-

cében 10 bánya, együttesen 38 bánya üzemelt 1952-ben.  A gazdasági környezet változása (új 
gazdasági mechanizmus, optimalizáció), az energiapolitikai koncepció többszöri, olykor el-

lentétes irányú módosítása bányabezárásokhoz vezetett. Bár az 1973-ban bekövetkezett ola-
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járrobbanás átmenetileg felértékelte a szénbányászatot, növelte a szénkeresletet és ennek 
nyomán jelentős fejlesztések indultak, elsősorban a Dunántúlon, de ezek a beruházások elvon-

ták az erőforrásokat a működő bányáktól, különösen érezhető volt ez Borsodban. 

Ebben az időszakban nagy múltú bányák szűntek meg: Berente, Borsodnádasd, Ormos VII., 
Sajószentpéter, Somsály, Szuhakálló. A bányabezárások és üzemösszevonások eredményeként 
a termelő üzemek száma az 1952. évi 38-ról előbb 25-re, majd 1970 és 1980 között 12-re 

csökkent. 

A második olajárrobbanást követő áremelkedések újabb szénkereslet hullámot indítottak. Ez a 
Borsodi Szénbányák Vállalatot kedvezően érintette, mivel a lakossági ellátást szolgáló szén-

termelésben a piaci részesedése országosan 50 % körüli volt. Jellemző volt erre az időszakra 
a piac kiegyensúlyozatlansága, a nagymértékű szezonális keresletingadozás, amihez a bányák 
munkarend módosítással, szabadnapi termeléssel tudtak részben alkalmazkodni.”2

 

 

1979-ben még nagy volt a perspektíva. 

 

„ Az OMBKE borsodi csoportja 1979. május 17-én, Kazincbarcikán az Egressy Béni 
művelődési központban, a város fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából konferenciát 
rendezett. 

A résztvevőket Szili Ferenc, a vállalat műszaki igaz-gatóhelyettese üdvözölte, majd átadta a 

szót a konferencia első előadójának, Balogh Béla vállalati főmérnöknek, aki: ,,A Borsodi 
Szénbányák jelene és távlati tervei az ezredfordulóig” címmel tartott előadást. 

Á távlati tervek az iparban általában rövidebb időszakra készülnek, mint a bányászatban és az 
energiaiparban. A fogyasztási igények kielégítését például villamos erőmű esetében legalább 
30 évre garantálni kell, de a lakossági igények kielégítése is biztonságot követel. Egy ország 
energiaigényeinek kielégítése ma már a nemzetközi kapcsolatok igen bonyolult rendszerében 
történik. Alapvető követelmény tehát, hogy az ország hosszú távra mérje fel lehetőségeit. A 

komplex energetikai beruházásokra fordítandó összeg aránya az összes beruházáshoz, folya-

matosan növekvő tendenciát mutat. 

Az energiaigények hosszú távú kielégítésére az országos elképzelés már kialakult. Ezen belül 
természetesen a Borsodi Szénbányák is kidolgozta terveit, amely több lehetőséget tartalmaz.  

A Borsodi Szénbányák szénvagyona jelentős. Az ország kitermelhető szénvagyona (a remény-

beli területek nélkül) 7409,3 Mt.3 Ebből Borsod 877,5 Mt-át képvisel, ami 11,8 %-os rész-

aránynak felel meg. 

Az előadó a magyar szénbányászat távlati terveinek áttekintése után a borsodi távlati terv-

koncepciókat ismertette. A borsodi szén alkalmas kohókoksz- és brikettgyártásra. Előállítható 
belőle huminsav és humitok, de a távhőszolgáltatásnál gazdaságosan kiváltható vele a szén-

hidrogén is. 

                                                 
2
 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 2005 (138. évfolyam, 1-6. szám)2005-06-20 / 3. szám 

3
 Mt megatonna → millió tonna. 
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A vállalati tervek, a teendő intézkedések lehetőségei-nek ismertetése során rámutatott a minő-
ségi és hatékony-sági mutatók előtérbe állításának fontosságára, mert a borsodi szénbányá-
szat elbírálásában változást csak akkor várhatunk, ha ezen a téren javulást értünk el. 

A VI. ötéves tervidőszak, valamint az ezt követő évek termelési lehetőségeit a Magyar Szénbá-
nyászati Tröszt (MSZT) több alternatívában kívánja az iparág vezetőinek bemutatni. Vállala-

tunk a kívánalmaknak és saját érdekeinek szem előtt tartásával hét alternatívát dolgozott ki.  

Az A alternatíva, amely elsőként szerepelt az energiapolitikai koncepcióiban, 1990-től 
vállalatunk jelentős visszafejlesztését tervezte. Ezzel nem értettünk egyet. Ellenvéleményünk 
elfogadást nyert.  

A B alternatíva mezőcsatolásokat és két új akna indítását tételezi fel. Eszerint a terme-

lés 2000-ben 5,2 Mt körüli nagyságú lesz. A termelés szinttartásához szükséges, hogy 1986- 

ban megkezdjük a dubicsányi akna mélyítését és az 1992-ben már termeljen. A Forrás-völgyi 
új akna mélyítését 1991-ben kezdjük, és annak 1998-ban kell belépnie a termelésbe. A mosó-
mű megépítése a vállalat létkérdése. Ezzel az árbevétel évi 70–80 MFt-tal növekszik, ami a 

mosási költségeket fedezné.  

Az F alternatíva a minőségi szénigények alapján a kokszmű létesítését is feltételezi, 
ahol évi 130 Et porkoksz és 420 Et brikett-koksz gyártása történne úgy, hogy közben a 
TÜZEP-nek szállítandó borsodi szén mennyisége alig csökkenne. Ebben az esetben azonban 
éves termelésünknek el kell érnie az 5,6–5,8 millió tonnát. 

Összefoglalójában az előadó megállapította, hogy a Borsodi Szénbányáknak az ezred-

fordulóig folyamatosan biztosítania kell a jelenlegi 5,2–5,3 Mt/év termelést. A VI. ötéves terv-

ben igen jelentős bányaépítési feladatokat kell megoldani. Ebben az időszakban kiesik a ter-

melésből Egercsehi és Királd akna. Termelésüket a többi aknából kell pótolni. Mezőkapcso-

lást kell végrehajtani Feketevölgyön, Lyukóbányán, Tervtárón és Edelényben. Folytatni kell 
Putnok fejlesztését, el kell végezni Rudolf IV. és Albert I. aknák összevonását, elő kell készíte-

ni Dubicsány vagy Sajómercse új bányáinak termelésbe állítását, szállítási rekonstrukciót kell 
végrehajtani Farkaslyukon és vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a VI-os, VII-es telepeket 

hogyan lehetne Ormos-bányához kapcsolni…”4
 

 

Az 1970-es évek közepétől még sok és nagyon szép évek voltak a Borsodi Szénbá-
nyáknál. Azt azonban, hogy ezek „könnyűek” lettek volna, nem lehet állítani. Mikor volt 
könnyű a borsodi szénbányászat?  

Soha… 

Ennek ellenére eredményes évek következtek. 

Erre vonatkozóan már részleteiben nem térünk ki, csak töredékekben említjük ezeket az éve-

ket… 

 

                                                 
4
 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1979 (112. évfolyam, 1-12. szám)1979-11-01 / 11. szám 
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Az 1970-es évek után is folytatódott a gépesítés, a bányamunka minden szintjén. A 

fejtésekben már kizárólag frontfejtési komplex rendszerek működtek. Ezek alapja a hidrauli-
kus bányabiztosító szerkezetek voltak különféle megoldásokban. A középvastag- és vastagte-

lepekben a pajzsbiztosítások domináltak. Ezek jelentős része hazai tervezésű és gyártású volt, 

aztán a bányászati igényekből eredően nagy számban lengyel (Glinik), és német (Hemscheidt) 
berendezéseket is vásároltunk.  Ezekben a telepekben szinte kizárólagosan már csak Eickhoff 

gyártmányú EW-170L és EDW-340L és egyéb más típusú – a fejtett telep jellemzőire válasz-

tott – német, nagyteljesítményű jövesztőgépek dolgoztak.  

Nagy jelentősége volt a hidraulikus egyedi alumíniumból készült bányatámoknak 

(HBT), amelyek tömegüknél fogva megkönnyítették azok mozgatását, viszont biztosítóerejük 
semmivel nem maradt a korábbi acéltámokénál. 

A szállítást szintén erős és nagyteljesítményű láncosvonszolók, valamint kiterjedt szállítósza-

lag-rendszerek végezték. A szállítószalagok – kialakításukból eredően – számos helyen alsó- 

és felsőági személyszállítást is lehetővé tettek, ezáltal a ki- és beszállási idők csökkentek. 

Miközben a bányák száma csökkent a szükséges termelést szinten lehetett tartani. 

A vágathajtás gépesítése terén is történtek erőfeszítések. így az „F” gépcsalád szinte minden 

tagját kipróbáltuk, illetőleg alkalmaztuk, de nem sikerült olyan általános eredményt elérni, 
mint a fejtési gépesítésben. A legkiválóbb típusoknak az F-6 gépcsalád és a legnagyobb gép 
az F-8 bizonyult. 

Egy-egy gyors vágathajtásra előkészített munkahelyen ugyan sikerült Borsodban kimagasló-
nak számító eredményt hozni (500 m/hó!!!), de a lágy, helyenként homokos talpú, vizes mun-

kahelyeken nem tudtuk a gépeket megfelelően kihasználni, bár a 80-as évek közepére a gépi 
vágathajtás aránya így is elérte a 60 %-ot. 

A vágathajtási és fejtési jövesztés-biztosítási gépesítésen kívül más fontos műszaki-fejlesztési 
erőfeszítések, illetőleg beruházások is folytak a borsodi medencében. A teljesség igénye nél-

kül, csak címszavakban néhányat meg kell említeni: 

 hidraulikus meddőszállítás, csőkamrás adagolóval Egercsehiben, 
 különböző típusú kőzetcsavarok alkalmazása Lyukón, Ormoson, Putnokon, 
 vágatkereszteződés biztosítások, 

 komplex fejtési gépesítés keretében: kábelrakó, szalagtároló, energiavonat, szállítóso-

rok kialakítása és automatizálása, 
 rétegvíz-lecsapolás külszínről telepített búvárszivattyús kutakkal Putnokon, Szeles ak-

nán, 
 sűrített levegős csőszállítás a lyukói függőleges aknában, az aprószénre, 
 nehézszuszpenziós mosás Berentén, 
 új nagyteherbírású TH szerkezet fejlesztése a diósgyőri kohászattal közösen Ebben a 

’90-es évek elején még minden működő hazai bányavállalat is benne volt), 
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 bányabiztosító szerkezetek licenc alapján való gyártása, bányagépek központosított 
javításai (Bányagépjavító Kazincbarcika, Farkaslyuk) 

 centrifugál szivattyúk, kötélgépek, kőzetfúrók központosított javítása (Szivattyújavító 

üzem Alberttelep), 

 diszpécser bányairányító rendszerek kiépítése minden bányánál… 

 

Aztán súlyosan nehéz évek következtek a ’80-as évek második felében. Előtte is vol-

tak a szénbányászat megítélésben „hintázások”, amiket az ország helyzete és a külső körül-

mények alapjaiban változtattak… Ez a „kell a szén” és a „nem kell a szén” határok között 
mozogtak… 

 

„ … A gazdasági környezet változása (új gazdasági mechanizmus, optimalizáció), az 
energiapolitikai koncepció többszöri, olykor ellentétes irányú módosítása bányabezárásokhoz 
vezetett. Bár az 1973-ban bekövetkezett olajárrobbanás átmenetileg felértékelte a szénbányá-
szatot, növelte a szénkeresletet és ennek nyomán jelentős fejlesztések indultak, elsősorban a 

Dunántúlon, de ezek a beruházások elvonták az erőforrásokat a működő bányáktól, különösen 
érezhető volt ez Borsodban. 

Ebben az időszakban nagy múltú bányák szűntek meg: Berente, Borsodnádasd, Ormos VII., 
Sajószentpéter, Somsály, Szuhakálló. A bányabezárások és üzemösszevonások eredményeként 
a termelő üzemek száma az 1952. évi 38-ról előbb 25-re, majd 1970 és 1980 között 12-re 

csökkent. 

A második olajárrobbanást követő áremelkedések újabb szénkereslet hullámot indítottak. Ez a 
Borsodi Szénbányák Vállalatot kedvezően érintette, mivel a lakossági ellátást szolgáló szén-

termelésben a piaci részesedése országosan 50 % körüli volt. Jellemző volt erre az időszakra 
a piac kiegyensúlyozatlansága, a nagymértékű szezonális keresletingadozás, amihez a bányák 
munkarend-módosítással, szabadnapi termeléssel tudtak részben alkalmazkodni…” 

 

Ahogy az olvasó tapasztalhatta „kell a szén” és a „nem kell a szén” rendszerfüggetlen volt!!! 
Ezzel küszködtek a XX. század elején, közepén, és végén is… Csakhogy ez a bányászati fo-

lyamatokkal, az idővel, a pénzzel és a gazdaságossággal alapvető ellentétben voltak. 

Ebből is eredően, illetve a politikai-gazdasági grandiózus elképzelésekből, valamint az ország 
minden áron való ellátásával a borsodi szénmedencében a 200 év óta folytatott kitermelés 
során leművelésre kerültek a könnyen hozzáférhető, gazdaságilag és minőségileg legkedve-

zőbb területeket.  

Aztán a működő bányák egyre mélyebben fekvő kedvezőtlen adottságú, gyengébb minőségű 
mezők művelésére kényszerültek. 

A gépesítés következményeként jelentkező minőségromlás, a szén nagy meddőtartalmával 
járó felhasználói hátrányok megszüntetése, a kommunális piaci pozíció megőrzése érdekében 
1984-ben a durvaszén nehézszuszpenziós technológiájú, háromtermékes dúsítására alkalmas 
mű épült Berentén, a központi szénosztályozó mellett. Ennek nyomán látványosan javult a 
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lakosság számára értékesített szén minősége, de a minőségjavulásra alapozott további piacbő-
vítő lehetőségek kihasználására már nem kerülhetett sor. 

Aztán az ország a földgázt kezdte el olyan szinten „favorizálni”, hogy ezt akár lakásszintig is 
odavezették a településeken. Amíg vonzó ára volt nem is lett ezzel semmi baj, csak a szén-

termelésnek lett megint egy versenytársa. Aztán alapvetően változott a helyzet, többszörösére 
emelkedett a gáz ára, és jó sokáig nem volt „versenytársa”. A földgázt használók ekkor ki-

szolgáltatott helyzetbe kerültek, de ez egy másik történet… 

Ugyancsak ebben az időszakban folytak még jelentős kapacitásnövelő fejlesztések Lyukón, 
Putnokon és Feketevölgyön, továbbá megkezdődött a közel 100 M tonnás szénvagyonnal ren-

delkező Dubicsány bánya építése. Mindezek a beruházások a még kitermelésre váró nagy 
borsodi szénvagyonra alapozottan, annak biztos reményében folytak, hogy a medence nagy 

múltú bányászata még hosszú ideig folytatható lesz. 

Jellemző a kor gazdaságpolitikájának bizonytalanságára és a világgazdasági áramlatok és 
célkitűzések helyi érdekeken átlépő, gyorsan érvényesülő hatására, hogy végül is az optimista 

várakozások nem valósulhattak meg, és ’91-ben a Borsodi Szénbányák Vállalat felszámolása 

megkezdődött. 

Így aztán a szénbányászat megítélése, a világgazdaság és számos egyéb szempont 
alapján, időről-időre változott. Hol ide, hol oda… Ahogy azt a rövidtávú politikai és gazdasá-
gi érdekek kívánták.  

Az „ezredfordulót” a Borsodi Szénbányák már nagyon zilált állapotban érte meg.  Itt elsősor-

ban a folyamatos pénzügyi zavarokra gondolok. Ennek alapvetően a „szabott hatósági ár” és 
a „szabad költség” ellentmondása volt az oka.  

Amint láttuk az előző fejezetekben ez nem szocialista találmány volt, az ország már rendsze-

rekben is alkalmazta ezt! 

Mivel ez a megoldás szociális és jóléti kérdés is volt, ezért politikai okokból alkalmazták ezt. 
A probléma, azaz a szénár veszteség kiegyenlítése a költségvetés feladata volt. Ez meg is tör-

tént egy jó ideig.  

Viszont ennek „kommunikálása” a médiák által azt sugalmazta, hogy a szénbányászatban 
nagy bajok vannak, mert mindig „közös pénzből” kell őket kisegíteni… Azt senki sem akarta 

tudomásul venni, hogy sem a szénárban, sem a villanyszámlában nem a tényleges előállítási 
értéket kell kifizetnie!!! Mindenki sajnálta a befizetett számláin a szénfilléreket és ugyanezt a 
villanyszámlákon is… Ebben aztán egy sereg közgazdászban is partnerre találtak, akik a „pi-

acgazdaság” mindenható árképző és piacképző szerepében hittek vakon. Magam is meghall-

gattam számos „magas ívű” előadást… 

A lakosságnak mindig „el lehetett adni”, hogy sokkal jobban jár, ha majd gázzal fűt… 

Egy dologban azonban mindenki nagyot tévedett, ami nem az országé, a felett nem is rendel-

kezünk. Ha vásárló vagy, akkor az eladó diktál… főleg akkor, ha nincs, vagy mesterségesen 
nincs konkurencia és választási lehetőség.  
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A szakmai érveink, a gazdasági, politikai okfejtések sajnálatos módon az ország akkori veze-

téseiről mind „leperegtek”. Sokadszorra és ismételten rövidtávú döntések születtek, amiknek 
viszont nagyon is hosszú távú következményei lettek.  

A későbbiekben felsorolom a különböző regnáló kormányokat, akik idejében ezek a döntések 
részben, vagy egészben valamilyen formában megszülettek. Széles a politikai paletta… 

Sajnálatos módon nem érvényesülhetett a hazai energetikai érdek, a hazai termék és piac vé-
delme, a hazai munkaerő foglalkoztatása, az évszázados szakma értékeinek megőrzése, a bá-
nyászatba beinvesztált sok-sok ezermilliárd befektetés, a szellemi vagyon, egyáltalán a ma-

gyar érdek és a hazai földben rejlő nem kis, több százmillió tonnás szénvagyon… 

Persze voltak, még akik hasonlóan jártak, nem voltunk egyedül… 

A vállalatot 1994. január 1-én törölték a cégjegyzékből! 

A maradék „magánbányák” kft szervezésekben és tulajdonlással már erősen és folyamatosan 
a túlélésért küzdöttek, mert az ország gazdáságában a rendszerváltozás, a privatizáció, a 
nyugati érdekek piaci hatásai drasztikus változásokat hoztak. Jó néhány kormány csak sodró-
dott az eseményekkel és cseppet sem bizonyos, hogy mindig a magyar emberek érdekeit néz-

te, képviselte. Ez a folyamat sajnos a hazai gazdaság szinte teljes vertikumát érintette, és szin-

te kivétel nélkül…  

Még a legperspektivikusabb Lyukóbánya is, akik az amerikai világcég az AES konzorcium 

tulajdonába kerültek, sem bírt el az akkori viszonyokkal, lehetetlenné tették a berentei hőerő-
műjük korszerűsítését, ezzel a bányájuk, de Feketevölgy Rudolftelep és Putnok bányák létét is!  

Ahhoz azonban, hogy a közvélekedéssel ellentétben, igaztalanul vádoljunk meg kor-

mányokat és politikusokat, leírjuk címszavakban, hogy ezekben az időszakokban kik voltak 

kormányon. Az időrendben sorolt tényekhez aztán mindenki hozzárendelheti őket! 

 

 Lázár-kormány  MSZMP   Lázár György 1975. május 15.–1987. június 25. 
 Grósz-kormány MSZMP   Grósz Károly 1987. június 25.–1988. november 24. 

 Németh-kormány MSZMP-MSZP  Németh Miklós 1988. november 24.–1989. október 7 

1989. október 7.–1989. október 23. 
1989. október 23.–1990. május 23. 

 Antall-kormány MDP-FKGP-KDNP Antall József 1990. május 23.–1993. december 12. † 

Boross Péter 1993. december 12.–1993. december 21 

 Boross-kormány MDP-EKGP-KDNP Boross Péter 1993. december 21.–1994. július 15. 
 Horn-kormány MSZP-SZDSZ  Horn Gyula 1994. július 15.–1998. július 6. 
 Orbán-kormány Fidesz-FKGP-MDF Orbán Viktor 1998. július 6.–2002. május 27. 
 Medgyessy-kormány MSZP-SZDSZ  Medgyessy Péter  2002. május 27.–2004. szeptember 29 

 Gyurcsány-kormány MSZP-SZDSZ  Gyurcsány Ferenc 2004. szeptember 29.–2006. június 9. 
  2006. június 9.–2009. április 14. 

 

„ … A Borsodi Szénbányák elleni felszámolási eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Bíróság 1991. január 29-én rendelte el. A bíróság felszámolóként a Szénbányászati Szer-

kezetátalakítási Központot jelölte ki. A SZÉSZEK történetében ez volt az első felszámolási 
eljárás, ezt további 6 eljárás követte. Korábban a nógrádi szénbányák felszámolására a Pénz-



Sajószentpéter szénbányászata 40. Epilógus 

15 

intézeti Központ, míg a dorogi szénbányák felszámolására a REORG Gazdasági és Pénzügyi 
Rt. kapott kijelölést az illetékes bíróságtól. 

A Borsodi Szénbányák felszámolása volt az első olyan ügy, amelyet nem csupán a felszámolá-
si eljárásokra általában irányadó jogszabályok, jelen esetben az 1986. évi 11. sz. tvr. előírá-
sai, hanem a kormánynak a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott egyéb rendeletéiben 
foglaltak figyelembevételével kellett lefolytatni. E rendeletek általános alapelve az volt, hogy 
az életképes, vagy életképessé tehető bányaüzemeket a felvevőpiacul szolgáló erőművekhez 
kell a bánya-erőmű integráció keretében szervezetileg is hozzákapcsolni, vagy szabadpiacon 
kell hagyni érvényesülni, míg az életképtelen üzemeket be kell zárni. A bányabezárá-sokban, 

tájrendezésekben és a korábbi bányaművelések következtében keletkezett bányakárok elhárí-
tásában az állam is szerepet vállalt. A rendeletek sajátossága, hogy a felszámolási eljárásokat 
az ágazat szerkezetátalakítása keretében kellett végrehajtani. E folyamatban volt az első eset 
a Borsodi Szénbányák. 
A felszámolási eljárás kezdetekor leltárral alátámasztott nyitómérleg készült a vállalat gazda-

sági hely-zetéről. Ezen mérleg szerint a vállalat vagyona 6,4 Mrd Ft volt, adósságállománya 
pedig 3,7 Mrd Ft. A felszámolás hatályba lépésekor a BSzFA hét termelőegységgel rendelke-

zett: Lyukó, Szeles, Edelény, Feketevölgy, Rudolf, Putnok, Vadnai Külfejtés. Ezenkívül jelen-

tős vagyont képviseltek a Központi Üzem, szolgáltató egységei (szénosztályozó-szénmosó, 
bányagépjavító, szállítási üzem, központi raktár stb.), az építés alatt álló dubicsányi bánya, 
vállalati üdülők, számos szociális, kulturális és sportlétesítmény. 

A felszámolási eljárás kezdetén kormányhatározat jelölte ki a felszámolás célját. Eszerint a 
veszteségforrá-sok leépítésével gazdaságosan működő szénbányászatot kellett volna létrehoz-

ni. 1991. II. félévben és 1992. I. félévben az energetikai piacon olyan drasztikus változások 

következtek be, amelyek az egész magyar szénbányászatot kezelhetetlenné tették. A helyzetet 

súlyosbították az átgondolatlan kormányzati intézkedések: a szénár és a szénimport egyidejű 
felszabadítása következtében nagytömegű olcsó szén áramlott be azokból az országokból, 
ahol megmaradt a szén és a vasúti szállítás állami támogatása. Így a fokozódó infláció mellett 
a szénárak stagnáltak, a megmaradó termelés egyre inkább veszteségessé vált. A finanszíro-

zásban jelentős szerepet szántak a vállalati vagyon értékesítésének, de ez a vagyon fizikai 
összetételénél és a térség gazdasági helyzetéből adódóan nagyrészt értékesíthetetlen volt. 

A felszámolási eljárás folyamán a működési költségek csökkentésének kényszerű eszköze a 
folyamatos létszámcsökkentés és a legveszteségesebb egységek megszüntetése volt. 1991-ben 

leállt a Szeles akna, Edelény még 1995-ig működött, 1992-ben befejezte a termelését a Ru-

dolf-telep. Utóbbit később pályázat révén egy magántársaság újra üzemeltetni kezdte, bár a 
termelést és az alkalmazottak számát tekintve egy nagyságrenddel kisebb méretben. 

Folyamatos szervezeti egyszerűsítés tette lehetővé a szellemi létszám csökkentését. Szolgáltató 
egységek tár-saságokba szerveződtek, a folyamat privatizációval egybekötve ment végbe. 

A borsodi szénbányászat visszafejlesztéséről kormányhatározat intézkedett (2014/1993. VT. 
6.), misze-rint a BSzFA legnagyobb üzeme, Lyukóbánya integrációba került a Tiszai Erőmű 
Rt.-vel. A folyamat eredményeként 1993. december 1-jével létrejött a Borsodi Energetikai 
Kft., amelybe a Tiszai Erőmű Rt. a Borsodi Hőerőművet, a BSzFA Lyukóbányát, a Központi 
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Szénosztályozóművet és a befejezetlen beruházásként nyilvántartott dubicsányi bányát appor-

tálta. A kormányhatározat támogatást helyezett kilátásba Putnok és Feketevölgy részére. 

Két széntermelő egység a BSzFA egyszemélyes kft.- jévé alakult: Putnok 1992. X. 1-tól, Feke-

tevölgy 1993. X. 1-tól. A Vadnai Külfejtésből a kivitelező Volán Tömegáru Vállalattal közös 
tulajdonú társaság jött létre MINERAL 21. Kft. néven. 

Az integráción kívül működő Feketevölgy Bánya Kft. 2000-ben, a Putnok Bánya Kft. 2001-ben 

kényszerült a termelés leállítására, mivel a további időszakra nem kapott állami támogatást, 
illetőleg az energetikai szeneire erőműi átvételi kontingenst. 

A legnehezebb feladatot a felszámolás folyamán a létszámleépítés jelentette. Az induló 10170 
fő állományi létszámból 5381 főnek sikerült a létrejött új szervezetekben munkahelyet biztosí-
tani. A Borsodi Energetikai Kft. és a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. munkaügyi jog-

utódlást vállalt, az összes többi esetben a munkavállalók végkielégítést kaptak. 2211 fő került 
nyugdíjba vagy nyugdíjszerű ellátásba, ennek során az öregségi nyugdíjon kívül a korenged-

ményes-, a bányász- és a rokkantsági nyugdíj, valamint az egészségkárosodási járulék képez-

ték az eszköztárat. Az eljárás során 3822 fő került ki felmondással, új munkahely biztosítása 
nélkül. A legnagyobb tömegű felmondáshoz 1994 elején a vállalati székháznak az APEH ré-
szére történt eladásából befolyt összeg biztosította a forrást. 

A bányászat leépítésének van egy szomorú regionális hatása is. Számos korábbi bányásztele-

pülésen az infrastruktúra (kultúra, sport, közművek, lakótelep stb.) a bányák tulajdonát képez-

te az üzemeltetési feladatokkal együtt. A bányászat megszűnése így nem csupán a munkanél-

küliség növekedésével, hanem számos település leépülésével is járt. 

A felszámolási eljárás fontos szervezési lépése volt a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. 
megalakulása 1994. január 1-jével. A BVH Rt. átvállalta a jövőbeni rendezetlen kötelezettsé-
geket, és megvásárolta a még nem értékesített maradék vagyont a BSzFA-tól. Az át-vállalt 
kötelezettségek összege jelentősen meghaladta a kapott vagyon értékét, a különbözetet a köz-

ponti költségvetés évente – a parlamenti jóváhagyás keretében kialakított ún. bányabezárási 
keretből – fedezte a SZÉSZEK útján. 

A Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. a későbbi-ekben bizonyos térségi feladatokat is ellá-
tott azáltal, hogy a szintén felszámolás alá került nógrádi szénbá-nyák és mátraaljai szénbá-
nyák egyes műszaki kö-telezettségeit átvette, továbbá a Feketevölgyön kialakított regionális 
irattárba került a borsodi és a mátraaljai szénbányák összes megőrzendő, a Magyar Országos 
Levéltár által el nem szállított, zömében munkaügyi irata. E regionális irattár látta el a két 
bányavállalat volt dolgozói vonatkozásában a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok számára a 
munkaügyi adatszolgáltatásokat is. 

A felszámoló 1995. május 31-én elkészítette a Borsodi Szénbányák FA zárómérlegét, amely 
alapján az „A csoportos” hitelezők mintegy 35 %-os kielégítését tervezte. A bíróság megtar-

totta a zárótárgyalást, végzést azonban nem hozott. Időközben a Borsodi Energetikai Kft. üz-

letrészei a társaság működése és az amerikai tulajdonos üzletpolitikája következtében elérték-

telenedtek. A felszámoló az üzletrészeket a hitelezők előzetes hozzájárulásával piaci értéken 
értékesítette, amelynek következménye a kielégítési hányad radikális mérséklődése volt. 
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Az eljárás lezárását évekkel meghosszabbította, hogy az APEH 1998 áprilisában értékesítette 
a Borsodi Szénbányák FA-val szembeni, felszámolási költséget terhelő követeléseit, s az en-

gedményes a 3329/1990. (VIII. 29.) kormányrendelet egyedi értelmezése révén 4 milliárd fo-

rint állammal szembeni kezesség érvényesítésére akarta a felszámolót kényszeríteni. Az ezzel 
kapcsolatos bírósági eljárást a felszámoló három szinten megnyerte, s így nyílt lehetőség a 
végleges zárómérleg 2003. május 15-i elkészítésére. A mérleget a Bíróság 2003. december 
12-én kelt végzésével jóváhagyta, a végzés 2004. február 4-én jogerőre emelkedett. A hitele-

zők végzés szerinti és a felszámolási költség jogszabály szerinti kifizetése megtörtént, további 
hitelezői igények kielégítésére fedezet nem maradt. A bíróság végzésével a Borsodi Szénbá-
nyákat, mint vállalatot törölték a cégjegyzékből. Ezzel nem csak egy több mint 50 éves cég, 
hanem a medence bányászatát, a régió gazdasági, szociális, kulturális és társadalmi életét 
jelentősen befolyásoló és meghatározó szervezet szűnt meg… 

A Borsodi Szénbányák V felszámolásával és az időközben bezárt többi bánya (Fekete-

völgy, Putnok, Lyukó)5
 megszűnésével gyakorlatilag befejeződött a szénmedence több mint 

200 éves története. A borsodi szénmedencéből az elmúlt 220 év során mintegy 350 millió ton-

na szenet termeltek ki az ország mindenkori céljait szolgálva. 

Most, amikor a könyörtelen gazdasági és kemény környezetvédelmi feltételek kényszerítő ha-

tására befejeződött a nagyüzemi szénbányászat a medencében, e vázlatos visszatekintés kere-

tében úgy érezzük, illő dolog tisztelegnünk mindazon fizikai és műszaki dolgozók előtt, akik a 
távolabbi múltban, vagy éppen az elmúlt évtizedekben áldozatos munkájukkal és erőfeszítése-

ikkel részesei voltak az itt elért eredményeknek. 

Különös tisztelettel emlékezünk azokra a bányász-társainkra – és bizony, a két évszázad alatt 
több százan voltak – akik munkavégzésük közben életüket áldozták. 

Cikkünk végén köszönetét mondunk mindazoknak, akik segítséget adtak a cikk megírásához, 
az adatok összegyűjtéséhez. A medence történetét és a kedves kollegák emlékét tartsuk meg jó 
emlékezetünkben!”6

 

 

A károk talán csak a vesztes világháborúkéval összemérhetőek, erkölcsi szinten még 
nagyobbak voltak, amit az ország a rendszerváltozás utáni privatizációk, leépítések, bezárá-
sok, piacvesztések nyomán elszenvedett! 

Az akkori értéken sok százmilliárdos bányagépeinket nyelték el a kohók „ócskavas” áron, 

igaz azt sem itthon, hanem Ausztriában és Olaszországban, mert ott kicsit többet tudtak érte 
fizetni… Vitték is az ügyesek, mert lehetett, miközben Diósgyőr, Ózd alapanyag nélkül síny-

lődött… 

A bányák és tartozékai nagyon lassan eltűntek, néhol sikerült az épületeket is hasznosítani, 

sok helyen azonban nem. Az ő sorsukat az illetéktelen bontás, rombolás, barbarizmus pecsé-
telte meg és így tűntek el. Néhány helyen rekultiváció történt. 

                                                 
5
 Feketevölgy Bánya Kft 2000, Putnok Bánya Kft 2001, Lyukószén Kft 2006. 

6
 Volt egyszer egy… Borsodi Szénbányák. Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 2005 (138. évfolyam, 1-

6. szám)2005-06-20 / 3. szám 
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A komoly, felelősségteljesen gondolkodók, a törvények szerinti bontásokat, helyreállításokat 
elvégezték. Természetesen ezt sem mindenki, mert a csalók „paradicsoma” azért csak ekkor 
volt. igazán.  

A jelentősebb bányászati „nyomvonal” jellegű létesítmények elbontásra kerültek (függősín- 

és függőkötélpályák, vasúti iparvágányok, rakodók, szalaghidak… és maga a központi szén-

osztályozó is). 

Mára az országban jószerével csak a lignitbányászat a „maradék”, de rájuk is kitették már a 
céltáblát, a „karbon-semlegesség” ideológiája alapján…   

A mélyműveléses szénbányászatot egyszer és mindenkorra felszámolták hazánkban… Ezzel 

évszázados szakmaiság, tudás, tapasztalat ment veszendőbe. Ezzel együtt megszűntek azok a 
szakmák, amik erre jellemzők voltak. Munka nélkül maradtak ezrek, akiknek családjai is évti-
zedeken keresztül sínylették ennek hatásait. 

A borsodi iparvidéken a kohászat, nehézipar, bányászat megszűnésével rengetegen 

maradtak munka nélkül, ráadásul azokból a rétegekből, akiknek szakképzettsége erősen hiá-
nyos volt, vagy egyáltalán csak segédmunkákra voltak alkalmazhatók. Ezeket az embereket a 

felsorolt nagyüzemek valamilyen szinten, de nagyszámban foglalkozatni tudták. Aztán már 
senki… 

A nagymúltú bányásztelepülések gazdátlanná lettek. Leépülésük egyre inkább tart és ma sincs 
vége. Ezzel együtt az elvándorlás is alaposan beindult ezekről a részekről a „megélhetés” 

felé… Aki ellátogat a valamikori virágzó és jólétben élő bányásztelepülésekre, riasztó körül-

ményeket tapasztal, főleg a régebbi építésű, szerény komfortú kolóniák maradékán élőkre és 
megtapasztalhatja a „gettósodás” fogalmát. Sajnálatos módon az itt élők más értékrendhez 
vannak szokva. Nem kímélnek semmit, ami a környezetükben van. 

 

 

 

Somsálybánya kultúrház 

díszterem, 1941…  

 

 

 

 

 

Ugyanez, amikor a „betelepültek” 

szép lassan teljesen leamortizálták…7
 

 

 

                                                 
7
 Oly annyira, hogy a sorozatos rongálásoktól, engedély nélküli bontásoktól, anyaglopásoktól életveszélyessé 

vált és Ózd város bontatta el… 
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Somsály a bányász emlékmű,  
ennyi maradt 

 

 

 

 

 

Bánszállás bánya anno… 

 

 

 

 

és most… 

 

 

 

A Szuhavölgyi Bányaüzem  
igazgatósági épülete, no comment…8 

 

 

 

A Központi Szénosztályozó be-

járata, az oszlopdíszek semmifé-
levédelmet nem kaptak…a bon-

tás során megsemmisültek…9
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Színpadán a ’70-es évek végén még Hofi Géza is fellépett! 

9
 Id. Viszoczky Sándor fényképei. (Egyes hozzáértő vélemények szerint a szénosztályozói oszlopdíszek Reich 

Károly művei…) 
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Farkaslyuk Bányatelep strandfürdő 
 

 

 

 

 

 

 

 

Farkaslyuk Bányatelep 
 

 

 

 

Farkaslyuk Bányatelep, művelődési ház, ma…10 
 

 

 

Az időről-időre „szárnyra kelő” hírek és bejelentések a borsodi területeken újrainduló 
szénbányákkal kapcsolatosan, csak komolytalan próbálkozások, vagy nagyon is komoly politi-

kai haszonszerzési kísérletek, amiknek azonban reális alapja már sajnos nincs! 

Nincs már rá annyi pénz, amennyi kellene, nincs rá idő és nincs már kivel… Egyébként is a 
világ egy része a karbon-semlegesség és a megújuló energia pártján van, eltekintve annak 

számtalan bizonytalanságától és veszélyétől. Akkor, amikor az egész életünk az energiától 
függ, abban is kitüntetett formában a villamos-energiától. 

 

Itt borsodban a szénbányászat megszűnésével az évszázados küszködések, és sikerek 

véget értek, ezzel együtt kihalt egy szakma is… 

 

 

                                                 
10

 A Művelődési Házban alakult meg az Olvasóegylet, egészen a bánya bezárásáig, amikor is az épületet eladták, 
a benne lévő könyvállomány is hasonló sorsra jutott. Az Olvasóegyletben 1923-ban megalakult a Bányász Da-

lárda. Eredményeik rangosak voltak. A Művelődési Házban működött a fúvós zenekar is. Néptánccsoportja és 

színjátszó csoportja is volt a bányásztelepnek, amelyek szép élményeket és sikereket hoztak az itt élőknek. 
FARKASLYUK község Településképi Arculati Kézikönyv 
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A sajószentpéteri szénbányászatra – néhány visszaemlékező íráson kívül – csak a bá-
nyász emlékhely utal. 

 

 „ Bányász emlékműpark avatása Sajószentpéteren 

2000-ben kezdte el tevékenységét a „Miértünk, Sajószentpéterért Alapítvány” kurató-
riuma, mely úgy döntött, hogy ebben a bányászvárosban méltó emléket állít a térség bányá-
szatának és a bánya áldozatainak. 

A Borsodi Szénbányák történetében Sajószentpéter és környékének szénbányászata fontos 

szerepet játszott. A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tevékenységével 1895-ben indult meg 

a nagyüzemi bányászkodás, mely végül 1995-ben szűnt meg Edelény IV akna bezárásával. 

Az alapítvány egy emlékpark létrehozását tűzte ki célul, melynek megvalósításában segítettek 

a környék még működő üzemei – kiemelked-

vén az AES, Lyukóbánya vezetői és dolgozói 
–vállalkozók, intézmények és nem utolsó sor-

ban a nyugdíjas bányászok. Az emlékparkban 
került elhelyezésre az az emléktábla, mely a 
térség bányáiban dolgozó és halálos balese-

tet szenvedett 45 dolgozó nevét őrzi az utókor 
számára. 

2002. szeptember 7-én, Sajószentpéteren a 

Bányász Zenekar térzenéjét követően kultúr-

műsort láthatott a szépszámú közönség, 
melynek soraiban a helyi lakosokon kívül a 
meghívottak között sok régi vezetőt is üdvö-
zölhettünk, akik jelenlétükkel megtisztelték 
az ünnepséget. 

A Himnusz elhangzása után Heidrich Lász-

ló, az alapítvány kuratóriumának elnöke 
köszöntője hangzott el, majd Tuskán József, 
dr. Zsíros Sándor, Búza Gyula, Rabi Ferenc 
lépett a mikrofonhoz és emlékezett az elmúlt 
évekre, a bányászat térség meghatározó 
szerepére és gratulált az összefogás ered-

ményeként létrejött, a város múltjára emlékeztető' bányász emlékműpark létrehozóinak. 

Az emléktáblát Samu István polgármester leplezte le, majd annak felszentelése után a Bányász 
Himnusz hangjaival ért véget az ünnepség. 

Az elkészült emlékmű és a park, a jelenlévők egyöntetű véleménye alapján, méltó módon örö-
kíti meg a bányászatnak a térségben játszott szerepét. 
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Lóránt Miklós”11
 

 

 

 

 

                                                 
11

 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 2002 (135. évfolyam, 1-7. szám)2002-09-01 / 5-6. szám 
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A sajószentpéteri szénbányászatnak, ha a kezdetet az Xivkovich-féle, Erzsébet bánya 

mélyítésétől vesszük – 1888. –, akkor az 1973-as befejezésig 85 év telik el, ami nem kis idő! 
Nyolc és fél évtizedig e település biztosan számíthatott a szénbányászatra és az üveggyártásra 

is. Mindezeket számos egyéb tevékenység is kiszolgálta, így a bánya- és iparvasút is. 

Bármennyire is igyekeztem, azt a rendelkezésre álló adatokból nem igazán tudtam 
megállapítani, hogy a sajószentpéteri bányák mennyi szenet termeltek ki összesen. Ennek 

akadálya, hogy a fennmaradt adatokban a MÁK Rt idejében is sok esetben csak az összesített 
széntermelés található meg, amely évekre és szénbányákra nincs mindig lebontva. 

Amit viszont megtaláltam, az itt van! 

 

Év 
Sajószentpéter 

(tonna/év) 
1895 15 770 

1896 95 730 

1897 124 480 

1898 128 050 

1899 115 700 

1900 113 700 

1901 131 200 

1902 116 300 

1903 109 300 

1904 108 350 

1905 98 590 
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1906 98 430 

1907 82 450 

1908 104 780 

1909 112 380 

1910 110 160 

1911 108 750 

1912 99 460 

1913 91 240 

1914 70 170 

1915 81 890 

1916 93 180 

1917 82 480 

1918 104 700 

1919 60 260 

1920 68 200 

1921 87 850 

1922 90 100 

1923 98 680 

1924 94 520 

1925 75 810 

1926 70 030 

1927 68 490 

1928 68 830 

1929 71 750 

1930 59 890 

1931  

1932 71 000 

1933 62 000 

1934 65 000 

1935  

1936 87 000 

1937 102 000 

1938 106 000 

1939 127 000 

1940 93 000 

1941 99 000 

1942  

1943  

1944  

1945  

 

 

A táblázatban a pirossal jelölt adatokat részben a borsodi medence, részben a Borsodi Szén-

bányák Rt összes adatából, arányosítással számoltuk. Ezek a számított adatok csak közelíté-
sek, de a nagyságrendet érzékeltetik.12

 

 

                                                 
12

 Az arányosítást azokból az évekből vezettük le, amikor a felsorolt adatok mindegyike ismert volt. Így a 
sajószentpéteri termelési részesedésre egy közelítő százalékos arány volt kimutatható. 
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1954 80800 30900 
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1956 82000 56900 
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Az adatokat vizsgálva úgy gondolom, nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy a 

sajószentpéteri szénbányák – az Erzsébet, az Alfréd, majd az I., II., III., és IV. aknák termelé-
sét számítjuk ide – 1888 – 1895 és 1973 évek között, ebben a 85 évben 

~ 9 200 000… 9 500 000  

tonna szenet adtak az országnak!  

Ez 10 tonnás vagonnal számítva, közel 1 millió vagon, ami az itteni vasútra is mutat, egy tisz-

teletre méltó teljesítményt! 

 

 

 

 

 

 

A borsodi és ózdvidéki területek jelenleg 

még ismert és rendelkezésre 

álló földtani szénvagyona: 

~ 427 millió tonna 

 

 

1786-tól a borsodi és ózdvidéki területen 

kitermelt szén mennyisége: 

~ 300 millió tonna 
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Egy térkép, amely alapján a könyvben említett sok bánya helye értelmezhető. 

 



Sajószentpéter szénbányászata 40. Epilógus 

29 

 

„ Egy volt bányász sóhaja... 

 

Kik most e verset olvassák, nem értik, 

miért került papírra ez a rímekbe szedett zagyvaság. 

Nincs benne semmi sem, mi figyelmet megfogná, 

nincs benne szerelem, nincs benne csalfaság. 

 

De mielőtt itt hagynád a szavakat, 

ha megfogja elméd egy szó: bányászat. 

Akkor te bizony végigolvasod, 

mert ott éltél, te jártad a bányákat! 

 

Vegyük sorba, miért van az, hogy annyian 

szívünkbe írtuk a bánya szeretetét. 

Mikor talán most örökre vége lesz, 

akkor is óvjuk a munkánk becsületét. 

 

Rá választ adni már senki nem tud, 

kérges kezében szívlapát, csákányának nyoma. 

Még lelkében visszacseng a szénfal megadó robaja 

de nem kell már, hogy félve várja őt haza asszonya. 

Ránéz, ott lóg polcán a búcsúzás fokosa. 

Szeme csillog, tudja, itt van élete alkonya. 

Hiányzik a bánya, a kaparó érdes hangja. 

Hiányzik a brigád, a pajtások összhangja. 

 

Eszébe jutnak a múlt kopott képei, 
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Mikor ifjúként leszállt ő a föld gyomrába. 

Harminc év, kín, verejték, széncsaták hangja, 

levegő szaga még ott van az orrába. 

 

Hallja hangját még annak, ahogy a szén dalolt, 

ahogy féltve nyugalmát a csákányával dacolt. 

Hallja még a dőlő szénfal megadó morajló robaját, 

Látja a szénfalat, ahogy állja a bányászok rohamát. 

 

Gondolata elszáll a régi idők felé, nem bánja, 

így alakult, és a bánya adta neki kenyerét. 

Eszébe jutnak a pajtások, azok harmincheten, 

kik alulmaradva mondtak örök Jó szerencsét! 

 

Agyába pörögnek azok a vidám képek, 

mikor a társakkal az ivóba beléptek. 

Ott vannak azok is, mik szomorúak voltak, 

lélekharang hangja, amik pajtásokért szóltak. 

 

Mert bizony a bánya nem csak szenet termelt, 

termelt ő mást is, halált és sok beteg embert. 

Felettük az omlás, mellettük a gépek, rugdaló lánc, 

feszült figyelem, halált rejtő vészek. 

 

Bányászok! Ők azok, kik meg voltak becsülve, 

most máshogy szól a fáma, mások a törvények. 

Egészségüket adták, a legdrágább kincsüket, 

Rájuk sütött bélyeg: "ROKKANTAK" szegények. 
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Harcolni kell nekik, amiért addig dolgoztak, 

Bizonygatni olyanoknak, kik bányába sem voltak. 

Jogos jussukat vitatják? Új törvényt alkottak! 

Azok, akik bányalevegőt még nem is szagoltak. 

 

Becsüljük meg hát őket, tisztelt nagyjaink! 

Bányászokat, betegeket és az eltávozottakat. 

Becsületük így is kopott, miért kell bántani, 

szakmájukat óvva féltő megmaradottakat. 

 

Becsüljük a kincset, mit még hazánk földje rejt, 

Élhetne bányászatunk, csak a pálya lejt. 

Meggondolt döntést azoktól, kik hozzá értenek, 

Ja és még valamit, uraim! A BÁNYÁSZ NEM FELEJT! 

 

Te kedves olvasó, ha már ezt olvasod, 

eljutottál eddig, nem volt benne csalfaság. 

Bányászat szó megfogta a te figyelmed, és ha 

elérte lelkedet, akkor nem is volt zagyvaság.”13
 

 

 

                                                 
13

 Kovács László (kovycs59) Forrás: www.poet.hu 

http://www.poet.hu/
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„ Az élet semmit sem adott az emberiségnek  

nagy erőfeszítések nélkül.”1
 

 

 A teljesség igénye nélkül – mert oly sok kiváló szakember dolgozott itt – néhány ki-

magasló személyisége a sajószentpéteri bányászatnak. 

 

KIRÁLDI HERCZ ZSIGMOND 

1854 – 1903 

 

„ A Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat alelnöke és vezérigazgatója, Ki-

ráldi Hercz Zsigmond udvari tanácsos, aki számos hazai iparvállalat kezdeményezője, több, a 
hazai közgazdaság és az ipar előmozdítására alakult testület és egyesület tevékeny harczosa 
volt, hosszas, kínos betegség után s mégis váratlanul elhunyt június hó 21-én.  

Elhunytával általánosan érzett veszteség érte a hazai közgazdaságot, különösen pedig a hazai 
bányászatot, melynek lelkes és fáradhatlan bajnoka volt, a ki bámulatra méltó szívóssággal és 
ügybuzgalommal s tagadhatlan nagy eredménnyel szüntelenül azon fáradozott, hogy a hazai 
szénbányászatot a legmagasabb színvonalra emelje s annak elismerésére a külföldet is kény-

szerítse.  

Működését, főképpen törhetetlen energiája, s kitartása folytán állandóan sikerek kisérték, 
melyeknek a hazai közgazdaság is nagy hasznát látta.  

Királdi Hercz Zsigmond Mező-Csáthon, 1854. márczius 25-én született, s Miskolczon a 

gymnasiumot látogatta, Budapesten pedig a kereskedelmi akadémiát végezte. Miután, mint 
önkéntes szolgált Egerben, 1880-ban Miskolczon, később pedig Nyíregyházán is gépgyárat 
állított, melyek derekasan közreműködtek abban, hogy mezei gazdaságunk a külföldi gépeket 

nélkülözhesse.  

Úgy e gépgyárak, mint a Sajóvölgyében fejlődésnek indult 
szénbányászat a termelés ezen ágára irányították figyelmét, s 

fölismerve annak nagy fontosságát, közelebbi tanulmányozá-
sába kezdett s e czélból a külföldön tanulmányutakat tett.  

Midőn a kérdésnek különösen kereskedelmi oldalával részlete-

sen megismerkedett, alapította 1891-ben a Magyar általános 
kőszénbánya részvénytársulatot, melynek haláláig vezérigaz-

gatója maradt. A társulat királdi és sajó-szent-péteri bányá-
szata az ő alkotásai, de nagyszabású tervező képességét, alko-

tóerejét és munkabírását leginkább a tatai bányászat megte-

remtése mutatja. Műszaki nehézségek nem tudták elrettenteni, 
pénzügyi kalamitások el nem csüggesztették, de ezek legyőzésénél is nagyobb diadalt aratott 

                                                 
1
 Quintus Horatius Flaccus 
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aczélszívóssága, a mikor hihetetlen erőfeszítések után sikerült a tatai szénnek Ausztriában 
piaczot kierőszakolnia, s a magyar szén kivitelét állandósítania. Ehhez fogható győzelmet 
csak akkor aratott még, a mikor 1902-ben, a hazai, sőt az egész középeurópai közgazdaság 
teljes megbénulásának idején sikerült társulatának önállósítására és különösen az osztrák 
pénzügyi köröktől való függetlenítésére tizenkét millió arany franknyi elsőbbségi kölcsönt 
szereznie Francziaországból és Svájczból.  

Közhasznú tevékenysége általános elismerésben részesült. Már 1892-ben „Királdi" elő- név-

vel magyar nemességet, a millenniumi kiállításkor pedig legfelsőbb elismerést kapott. A 
brüsseli kiállítás a belga Lipót-rend lovagkeresztjét, s több más külföldi rendjelet hozta meg 
számára, míg 1902-ben a király udvari tanácsossá nevezte ki.  

Sajnos azonban, hogy évek óta sorvasztó betegség gyötörte, mely korai határt szabott a hazai 
közgazdaság érdekében kifejtett ember fölötti fáradozásának, s halála annál nagyobb veszte-

ség a hazai bányászatra, mert aki csak távolról is ismerte pihenést nem ismerő, mindig nagy-

ra törő egyénségét, meg van győződve arról is, hogy alkotásainak sorát nem tekintette befeje-

zettnek, s még számos virágzó bányavállalatot keltett volna életre az ő szerencsés keze, de 
meg azért is, mert anélkül, hogy szakbeli bányász lett volna, igaz lelkesedéssel tanulta folyton 
a hazai bányászat szükségleteit és kívánságait, s kétségtelen, hogy megtalálta volna módját 
azok kielégítésének is, lelkesedése és vasakarata pedig ebben is sikerre vezette volna.  

Áldás és béke lebegjen porai fölött!”2
 

 

 

LUDVIG JÓZSEF 

(1856–1928) 

 

„ A bányamérnöki kart érzékeny veszteség érte, Ludvig József, a Magyar Ált. Kőszén-

bánya Rt. bányafőgondnokának folyó évi júl. 16-án bekövetkezett halálával.  

Ludvig József 1856 szeptember 30-án született Aknasugatagon. Közép-

iskolai tanulmányait Máramarosszigeten, a főiskolát pedig Selmec-

bányán végezte 1886-ban.  

Gyakornoki éveit a kincstárnál töltötte Selmecbányán, előbb a bá-
nyamérnökségi irodában, majd a Pacher-tárón s 1888-ban meg-

szerezte a bányamérnöki oklevelet.  

Még ugyanezen évben Aranyijára, majd Veres- patakra kerül, ahol 
mint magy. kir. bányagyakornok működik 1891-ig. 

A kincstártól a «Füzesdi ércbánya» német magánvállalathoz szegő-
dik, melynek szolgálatában 1894-ig marad, majd a Rimamurány Salgó-
tarjáni Vasmű Rt. gömörmegyei «Rákosbánya» telepén mint üzemvezető-bányamérnök teljesí-

                                                 
2
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1903 (36. évfolyam, 1-24. szám)1903-07-01 / 13. szám 
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tett szolgálatot 1895-ig, amikor búcsút mondva az ércbányászainak, a Magyar Ált. Kőszénbá-
nya Rt. királdi bányatelepén helyezkedett el. Itt hat évet töltött, először mint Királd és Sajó-
szentpéter kerületi bányamérnöke, majd később mint Királd üzemvezetője.  

Borsodból 1902-ben Tatabányára helyezték, ahol mindvégig mint bányafőgondnok a bánya-

mérnökség főnöke volt. 

Mérnöki tevékenységének ezen utolsó stációja volt a fő működési tere. Amikor Tatabányára 
került, az országnak ez a ma már leghatalmasabb bányatelepe még csak a kezdet kezdetén 
állott, csak az ú. n. ótelepi rész volt művelés alatt. A telep rohamos fejlődése csak ezután kö-
vetkezett s azok sorában, akik ezen építő munkában résztvettek, jelentékeny szerep jutott neki 
is.  

Mint a mérnökség vezetője, alapos ismerője volt úgy a külszíni, mint a bányabeli viszonyok-

nak s a jelenleg fennálló műtárgyak, szállítópályák mind az ő mérnöki rátermettségét bizo-

nyítják.  

Szelíd, a békét szerető egyénisége a társulat ügyeinek intézésében mindig a barátságos meg-

egyezést kereste. A bányatelepen fogalom volt daliás alakja, örökké mosolygó arca s végtelen 
jósága, amiért mindenki a legnagyobb tisztelettel és szeretettel tekintett föl a szép öreg úrra.  

Hivatalát fiatalos ügybuzgalommal látta el egészen június közepéig, amikor váratlanul meg-

betegedett. Családja Pestre vitette, ahol megoperálták, de szervezete épen az operáció követ-

keztében legyengült s a «Cottage» szanatóriumban rövid szenvedés után csendben visszaadta 
jóságos lelkét Teremtőjének.  

Halottunkat a kispesti róm. kath. temetőben helyeztük júl. 18-án örök nyugalomra, mélyen 
sújtott családja, rokonai, a társulat központi és tatabányai képviselői és a bányahatóság kísé-
retében.  

A sírnál a központi igazgatóság nevében Vizer Vilmos bányaügyi főtanácsos, központi bánya-

igazgató, a tatabányai bányaigazgatóság és tiszti kaszinó nevében, melynek örökös díszelnöke 
volt Kálmán Miksa bányafőfelügyelő mondott búcsúztatót, s egyenruhás bányászaltisztek tisz-

telgése mellett utolsó útját tette a föld mélyébe egy nemeslelkű bányász, kinek emlékét min-

denkor kegyelettel fogjuk megőrizni.  

F. J.”3
 

 

 

MÁRKUS KÁROLY 

1858 – 1906 

 

„ Hirdetés. 

                                                 
3
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1928 (61. évfolyam, 1-24. szám)1928-08-17 / 16. szám 
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Van szerencsém tudomására a t. ez. közönség hozni, miszerint eddig Budapesten Wes-

selényi utcza 65. sz. alatt volt magán mérnöki irodámat szerb-utcza 2. szám alá helyeztem át, 
továbbá, hogy irodámba testvérem Márkus Károly okl. bányamérnök, kit a m. kir. 
Földmivelési ministerium 52218/1889. számú magas leiratával a m. kir. bányakapitányságok 
figyelmébe ajánlott, társul lépett be; a technika majdnem minden ágából jeles szakerőkkel 

rendelkezvén, azon helyzetben vagyunk, hogy bármi-nemű mérnöki munkálatokat u. m.: há-
romszögtani felméréseket, tagosításokat, utcza szabályozásokat, városi csatornázásokat, mű-
szaki ártér fejlesztéseket, belvíz levezető és öntöző csatorna tervezéseket és ásásokat, ármen-

tesítő töltések építését, vas- és fahíd és zsilip tervezéseket, gazdasági magán- és munkás lak-

házak tervezését és építését, vasúti tracirozásokat, kőszén- és ércz telepek felkutatását, Artézi 
kút- és kutató fúrásokat, bányahatósági beadványok készítését, bányamű berendezések terve-

zését és kivitelét, bánya üzem tervek készítését, mindennemű bányaméréseket és térképezése-

ket elvállalhatunk és lehető gyorsan elkészítünk. 

Tisztelettel felkérjük tehát, miszerint ilynemű munkálatok czélba vétele esetén minket 
nagyrabecsült bizalmával megtisztelni méltóztassék, legkomolyabban Ígérvén, hogy e biza-

lomnak úgy magunk, mint irodánk minden tagja legjobb törekvéssel és pontossággal fog meg-

felelni. 

Budapest, 1889. november havában. 

Kiváló tisztelettel 

Márkus Ágoston és Márkus Károly 

magán mérnökök.”4
 

 

„ Nem váratlanul jött meg halálának híre . . .De azért mégis megdöbbentett mindenkit. 

Szinte hihetetlennek látszott, hogy a nehéz kór, melynek pusztító hatása már akkor is szemmel 
látható volt rajta, a mikor még munkálkodása legszebb eredményeit aratta, ezt a vasakaratot, 

ezt az akadályokat nem ismerő energiát lebírhassa. 

Azért hatott oly lesújtóan s annál fájdalmasabban halálának híre. 

Mit ér, ha tudjuk, hogy a puha réz, a bronz ellenáll az időnek, a legkeménybb 
aczélt azonban elpusztítja a rozsda; aki tudja, hogy igazi bányászat csak 
azóta van, a mióta az aczél megküzd a legszilárdabb kőzettel is, az, jaj 

dúl föl legjobban a fájdalomtól, a nagy természet ilyen tökéletlen voltán! 
. . . 

Márkus Károly sírján ezért nehéz megnyugodni a természet rendjében. 
Még férfikora delén volt;  

1858-ban született Akna-Szlatinán, a hol atyja kincstári prefektus volt. Ott 
kezdett iskolába járni, a gimnáziumot pedig Máramarosszigeten végezte 1876-ban, honnan 

Selmeczbányára került az akadémiára s 1880-ban tette le az államvizsgát. 

                                                 
4
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1889 (22. évfolyam, 1-24. szám)1889-12-15 / 24. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 41. Sajószentpéteri arcképcsarnok 

6 

Először a rimamurányi, majd a salgótarjáni társulatnál és a vashegyi bányáknál működött, 
majd 1886–1889-ig bátyja, Márkus Ágoston, az érdemes magyar vasútépítő mérnök vál-
lalatainál dolgozott, míg 1889. évben a Radvánszky bárók sajókazai szénbányászatának veze-

tését vette át, melynek 1894-ig volt gondnoka. Ezután Szirmay Alfréd gróf szolgálatában az 

1894–95. években telepítette a sajószentpéteri szénbányát, melynek gondnoka maradt akkor, a 
mikor a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat azt átvette, mely utóbb 
borsodvármegyei bányáinak igazgatójává tette. 

Elég egy pillantás erre a fák és vetemények között, kerti termények virító zöldjében szinte 
fölismerhetlen telepre, hogy tervezőjének korát meghaladó, igazán nagyszabású gondolkodá-
sába munkások jólétét mindig szem előtt tartó, nemes lelkületét megtestesülve lássa az a szem-

lélő is, a kinek sohasem volt alkalma egyéniségének kvalitásait megfigyelni. 

Pedig ezek megfigyelésében, fölismerésében a legnagyobb lelki gyönyörűsége telhetett nem-

csak minden igaz bányásznak, de különösen minden magyar bányásznak is. 

Mert a hivatásos bányász mintaképe volt, de a tősgyökeres magyar bányászé, a minők volta-

képpen vele kezdtek föltűnni, de hála a magyarok Istenének, az ő és a hozzá hasonló úttörők 
révén minden gáncsvetés s minden akadók ellenére lassanként szépen szaporodnak! 

Érdemei, melyeket a sajóvölgyi szén bányászatának a mai színvonalra emelése körül szerzett, 
hervadhatlanok. Működésének java-része ezen szénmedencze érdekeit szolgálta s az elsők 
között volt, a kik megtanultak annak számtalan nehézséget okozó települési viszonyaival meg-

küzdeni, a minek fényes példáját adta a királdi bányászat szanálásával, mely fölött nagynevű 
szakértők is pálczát törtek. Kiváló szaktudása, szívós kitartása és törhetlen akaratereje nem 

rettent vissza a skeptikusok rémképeitől, nehézségekkel játszva küzdő energiája magával ra-

gadta munkástársait s rövid idő alatt fényes eredményhez jutott, teljesen visszaállította a bá-
nyamű üzletképes voltát. 

Ebben a nagy küzdelemben azonban önmaga iránt kíméletlen volt; talán túlbecsülte fizikumát, 
vagy talán nagyobb volt az ambicziója, mintsem számolt volna szervezetével; akárhogy volt is 

hivatásának lett áldozata, mert ez a munka volt az, a mely siettette korai halálát. 

Nagy vesztesége ez első sorban a sajómenti bányászatnak, melynek viszonyait a 
legalapo-sabban ismerte s ritka éleslátással gyűjtött tapasztalatait a borsod-gömöri osztály 
körében, mint annak titkára, különösen az osztály monográfiájában értékesítette, úgy, hogy 
ezzel kiérdemelte az úttörők őszinte háláját. 

A vezető tisztviselő eszményképe volt, mert ritka tapintattal tudta a munkaadó és a munkások 
érdekeit összeegyeztetni s a mellett a vezetése alatt álló bányászatok jó magyar jellegét ér-

vényre juttatni és megóvni. Ennek tulajdonítható, hogy munkásai őszinte szeretettel ragasz-

kodtak hozzá s az izgága, rendbontó elemek köztük megfészkelni nem tudtak. 

Páratlan igazságszeretete, őszinte és nyílt egyénisége, szigorú kötelességtudása, 
felebbvalóinak, tisztviselőinek és munkásainak föltétlen. tiszteletét és nagyrabecsülését egya-

ránt biztosította számára s innen van, hogy özvegyének s három árvájának gyászában min-

denki őszinte részt vesz, a ki csak ismerte. 
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De első sorban sirathatja a magyar bányászat, melynek typikus képviselője volt; szerény, so-

kat tudó, kitartó s fajszeretetében következetes és rendíthetlen, a milyen – sajnos – nem sok 

van a vezető állásokban. 

 

 

VIZER VILMOS 

1873 – 1945 

   

„ VIZER VILMOS EMLÉKEZETE 

írta: Vadász Elemér 

A Magyarhoni Földtani Társulat, régi hagyományos szokásához híven, a Társulat el-

hunyt jeleseinek emlékét megörökíti. 

Vizer Vilmos nem hivatásos geológus, de a földtannak minden vonalon kitűnő megértője, Tár-

sulatunk lelkes támogatója, tudományos törekvéseinek elősegítője és választmányi tagja volt. 

Emberi értékei annyira kimagaslók, hogy emlékeztetésünkkel nemcsak hálánk, kötelességünk 
és legfőként tiszteletünknek adóját rójjuk le iránta, hanem szolgálatot teszünk újjáalakulásban 
lévő korunk mindennemű munkásának, ha munkásságát példaként megörökítjük. 

Vizer Vilmos örökké tevékeny munkás, hivatott alkotó, szakmájának szerelmese volt.  

Pécsett született 1873. november 18-án és a pécsi cisztercita főgimnáziumban végzett középis-

kolai tanulmányai után a bányavidék környezeti behatása alatt, nagyapai hagyományokat 
követve, a Selmecbányái főiskolán 'bányamérnöki szakot végzett s 1897-ben oklevelet szerzett. 

Oklevele megszerzése előtt, az államvizsgához szükséges éveket, 1895. augusztus 1-től kezdő-
dően, az Első Dunagőzhajózási Társaság vasasi bányaüzemében töltötte, mint bányamérnök-

segéd, majd ugyanitt bányamérnök és bányagondnok volt. 1900 decemberétől kezdve felelős 

üzemvezetőként a Délmagyarországi Kőszénbánya Rt. tolnaváraljai üzeméhez került s ezt a 
bányászatot 1905 február 28.-áig önállóan vezette. A tolnaváráljai nehéz települési viszo-

nyokkal küzdő, veszélyes üzem sikeres vezetésével és irodalmi munkásságával szakmájában 
csakhamar kitűnő nevet szerzett, úgyhogy a budapesti bányakapitányság már ebben az időben 

ismételten igénybevette szakértőként komoly és nagy szaktudást igénylő kérdésekben (szászvá-
ri bányakatasztrófa). 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. meghívására 1905 március 1.-én ennek a vállalatnak 
szolgálatába lépett, mint a sajószentpéteri bánya felelős üzemvezetője. Itt nagyszabású üzemi 
kísérletekkel, angliai tanulmányútjai alapján, úttörő munkát végzett a gépi erőnek a szénbá-
nyászatba való bevezetése terén. 1906-ban bányagondnokká nevezték ki, majd 1909 november 

23.-án Budapestre helyezték át bányafőmérnöki címmel, mint a bányaműszaki osztály vezető-
jét. Ebben a munkakörben, mely a vállalat üzemeinek fejlesztésével mindinkább nagyobb je-

lentőségűvé vált, folytonosan bővülő hatáskörrel 1912-ben központi bányaigazgatóvá, 1924-

ben pedig ügyvezető igazgatóvá nevezték ki, miután már 1914-ben az igazgatóság cégjegyzési 
jogosultsággal is felruházta. 
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1939 óta a vállalatnál, részére létesített műszaki vezérigazgatói hatáskörrel működött, majd 
1941 augusztusától, mint vállalati vezérigazgató, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. és 
összes alvállalatainak vezetése, nehéz viszonyok között, teljesen az ő kipróbált és leghivatot-

tabb kezébe került. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. szolgálatában folytonos működését rövid időre csak az 

előző háború szakította meg, amelyben bár kora és munkaköre felmentését lehetővé tette vol-

na, katonai szolgálatra önként jelentkezett. A K. u. K. Geniestabtruppe der 58. Infanterie- 

Truppendivision-Abteilung für Kavernenbau5
 kötelékében mérnök-hadnagyi rangban, példa-

adó vitézséggel teljesített harctéri szolgálatot s 30 hónapi szolgálat után, mérnök-

főhadnagyként szerelt le. E szolgálatában súlyosan megsebesült s félszeme világát elvesztette. 
Önfeláldozó harctéri tevékenységéről a Ferenc József – Rend lovagkeresztje hadiékítménnyel, 
az arany érdemkereszt vitézségi szalagon, Signum laudis és hadseregparancsnoki írásbeli 
dicséret tanúskodik. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. bányászatának, válságos évekkel terhes és háborús 
nehézségekkel súlyosbított négy évtizedes, műszaki és közgazdasági tekintetben hatalmas fej-

lődésében, jelentős tényező volt Vizer Vilmos nagy elméleti képzettséggel és gyakorlati tapasz-

talatokkal megalapozott odaadó, lelkes munkája. Növekedő hatáskörének minden teendőjét, 
belső lelki adottságból következő, legnagyobbfokú kötelességtudást is meghaladó mértékben 
látta el, józan gyakorlati érzékkel és bölcs tapintattal. A legnagyobb nehézségeken átsegítette 
nemesveretű hite, rendíthetetlen bányász-derűlátása, az ügyek mindenkori tárgyilagos szemlé-
lete és a személyi kérdések jóindulatú, emberséges kezelése. 

Különösen értékeseknek bizonyultak ezek a kiváló tulajdonságok azoknak a nagy körültekin-

tést igénylő, sokszor visszatér ügyeknek intézésénél, amelyek a munkások bérezésével, szolgá-
lati és fegyelmi viszonyaik szabályozásával álltak összefüggésben, s amelyekben nemcsak sa-

ját vállalata, hanem az egész magyar bányászat javára gyümölcsöztette gazdag tapasztalatait. 

Mindig résztvett azoknak a fontos bányászati és munkáspolitikai kérdéseknek a tárgyalásá-
ban, melyekben a szakma egyöntetű állásfoglalása kívánatos. 

Szaktudása ezenkívül is, nemcsak a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. érdekeltségébe tarto-

zó, esztergomvidéki, borsodi bányászat alakulásával és fejlődésével kapcsolatos műszaki 

munkálatok kivitelezésében érvényesült, hanem külön megbízás alapján, csaknem minden ha-

zai és több balkáni bányászatra nézve is irányadó véleményeket adott. A magyar kormány 
megbízásából is kétízben foglalkozott az akkor újonnan létesített, illetve újjászervezett állami 
szénbányászat felülvizsgálatával (Zsilvölgy) és becses szakvéleményekben jelölte meg azokat 
a teendőket, amelyeket az állami szénbányászat felvirágoztatása érdekében szükségesnek tar-

tott. 

Szorosan vett szakmabeli tudásán kívül, átlagon jóval felüli ismeretkészsége volt a matemati-

kából és a természettudományokból. A fizikai, biológiai és földtani tudományok korszerű kér-

déseiben is mindig otthonos és tájékozott volt. Ezekről, a pihen óráinak szánt olvasmányairól 
és tanulmányairól, különösen a szakjához legközelebb álló földtan terén, irodalmi ismerteté-
sei és szakszer bírálatai tanúskodnak. Első irodalmi dolgozata becses adatokat szolgáltatott a 

                                                 
5
 k.u.k. 58. gyaloghadosztály, mérnökstáb, barlangépítési (kaverna-fedezék) részleg 
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Mecsekhegység ma már hozzáférhetetlen tolnaváraljai bányászatának bányaföldtani ismere-

téhez. Biológiai érdeklődését nagy szeretettel ápolt akváriumában élte ki. Szakmunkásságá-
nak más megnyilvánulása a bérezés egykori nehéz kérdésére vonatkozik. ,,A mérnök gondo-

latvilága", írójának klasszikus műveltségébe és filozofikus mélység humanista gondolkodásá-
ba enged bepillantást. 

A vállalat irattárában lévő műszaki leírásai, a tárgyalt kérdések minden irányú, maradéktalan 
megoldásának mintái. Ezek közül megemlíthetjük a krassószörényi Bigér környékén végzett 
liász kőszénkutatásokról, a komlói és pécsi bányászatról, a Schottwien-Semmering Gipswerke 

gipszműveiről, a grünbachi krétakorú kőszénmedencéről, a perecesi I. akna beomlásáról, a 
Djurdjevik (Bosznia) körüli szénterületről, az ausztriai Tauchen bányászatáról, a gyöngyösi 
bányászatról, a boljeváci (Szerbia) szénelfordulásokról szóló tanulmányokat. Hagyományos 

kartársi érzéseiről tesznek tanúságot a Bányászati és Kohászati Lapokban közölt, meleghangú 
megemlékezései, melyeknek mindegyikéből az elveszített szaktárs fölötti szinte, emberi fájda-

lom csendül ki. A Bányászati és Kohászati Egyesületben végzett irodalom-birálóbizottsági 
működése a szaknevelés céljait is szolgálta. 

Tudásánál csak szerénysége volt nagyobb. Mégis, bár sohasem tulajdonított fontosságot neki, 
ennyi emberi érték nem kerülhette el a legfelsőbb körök figyelmét sem, mert 1923-ban az el-

sők között tüntették ki az akkor létesített bányaügyi főtanácsosi címmel. 1940-ben megkapta a 

magyar érdemrend középkeresztjét is. 1942-ben a budapesti József-
nádor műszaki és gazdaságtudományegyetem a soproni bányászati 
karon tiszteletbeli műszaki doktorrá avatta. Ugyanekkor a Szent 
István Akadémia is tagjává választotta. Szűkebb hazájából, a 

pécsvidéki liász kőszénösszlet egyik gyakori és jellemző kagylóját, 
mely újnak s magában állónak bizonyult, tiszteletére neveztem 
Trigonodus Vizeri-nek. Ez a kagyló a triászban megjelent 
Trigonodus-nem utolsó képviselje volt a liász időszakban, reliktum-

ként, mint ahogy reliktum volt, letűnt józan, becsületes világ 
ittmaradt reliktuma, Vizer Vilmos is, az őt környező, régen átalaku-

ló társadalomban. 

Vizer Vilmos humanista volt, nemcsak neveltetésénél fogva, hanem lényéből folyó tudatos 
megnyilvánulásaiban is. Befelé néző bölcselő, aki ebben a vonatkozásban idegenül állt a vál-

lalati élet vásári zsivajában. 

Ilyen lelki adottsággal fokozott mértékben szenvedte a német uralom fékevesztett rendszeréből 

folyó intézkedések nyomasztó terheit és látható fájdalommal hajtotta végre annak a józan ész-

szel ellenkezésben álló rendelkezéseit. Alkotásra törekvő és építőmunkára hivatott egyénisé-
gének külön tragikuma, hogy a sors egy lelkétől idegen, gondolkozásától távoleső háború 
erkölcsi és gazdasági pusztításának szenved részesévé tette. Segíteni törekedett és segített is 
mindenütt, ahol és ameddig módjában volt. Sokszor láttuk őt csaknem letargikus kimerültség-

ben, hiábavaló törekvéseinek meghiúsultán, mégis erőt vett magán újból, hogy továbbvigye a 
reábízott kötelesség terhét. Lelki kálváriájában csak családja iránti féltő gondja és szeretete 
adott vigaszt neki. Meg-megnyugodott, mert bízott a jobb emberi belátások fölülkerekedésé-
ben, az emberiség szebb és jobb jövőjében. Sokszor említette is, hogy egy jobb és szebb, em-
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beribb világnak számára, annak megvalósítására és kiépítésére lesznek még gondolatai és 
tanácsai, amiket papirosra is kíván vetni. 

Az események orkánja meghiúsította ezt a szándékát is és a sors nem adta meg számára azt az 
általa kívánt szerény óhajt sem, hogy munkahelyéről visszavonulhasson, Horatius-szal s a 

természettudomámányok haladásának szemléletével töltve csöndes öregségét. A budai ostrom 

szenvedéseit átélte és a reákövetkező pusztulást is látta. Szervezete mely másokért, vállalatért, 
a közért és hazájáért vívott annyi küzdelemben felülkerekedett, ostrom-utáni legyengült álla-

potában nem bírta leküzdeni a betegséget s nemes lelke egy felborult világ lármájában, ez év 
március 11-én, egész életét jellemez csöndességgel elhagyta testét. 

Talán menekülni akart a bekövetkező idők látásától? 

Állottam többször kérdő tekintettel, merengve Vizer Vilmos városmajori kényszersírhelyén: 
kerestem ezt a nemes lelket, hogy megkérdezzem, vájjon megtalálná-e a helyét ebben az át-

alakulásban Ő, aki az építőmunkában mindig elöljárt, embertársait mindig megbecsülte, sze-

retetének, megértésének javát a dolgozók felé irányította. Reád gondoltam, Vizek. Vilmos s 

úgy találtam, hogy a munka oroszlánrésze most is a Tiéd volna, bölcs szavad halk hangja 
azonban értetlen vészne el a forradalmi fejlődés dübörgésében. Te mindig a lassú, fokozatos 

fejlődés híve voltál, termékeny munkádat most is látatlanná tennék a fölhalmozódó romok. 
Ezekre gondoltam s a sírhely körüli budai romok láttán, gondolati kérdéseimre Ady ad vá-
laszt: 

Új földet hizlal a kicsépelt szalma, 

Új jövendőket, új öröm-magokat 

S legtöbbet az ér, aki meg van halva. 

Vizer Vilmos! Idéztem emlékedet, mert sorsoddal megelégedve végezted mindig alkotó mun-

kádat. Emléked köztünk marad, iránymutató példája lesz a mostani meg-

gyorsult fejlődés új világot építeni akaró, mindennel elégedetlen nemze-

dékének Mert egy állandóan munkában töltött s magaerejéből, kiérdemel-

ten nagy magasságokba érkezett értékes emberi élet mindenkor példája 
lehet mindazoknak, akik a munka és tehetség értékelésének hitével indul-

nak, s abban bíznak. 

Idéztem emlékedet, mert mindenütt előttem lebegnek mostanában La-

marck szavai: „… az ember szüntelen visszakívánja a múltat, panaszolja 

a jelent, boldogságát a jövőtől várja, csak ritkán és csak részben lesz elégedett, ha egy világos 
értelem, a filozófia ebben segítségére jön.“ 

Vizer Vilmos, Te bízvást elégedett lehettél! ,,Ember“ voltál, ennek az évtizedek óta annyiszor 
megcsúfolt és minden vonalon vérbe-szennybe borított fogalomnak legszebb, legfenköltebb és 
kristálytisztán ragyogó értelmében!”6

 

 

 

                                                 
6
 Földtani Közlöny 1944-45. 73-74. 
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REHLING KONRÁD 

1874 – 1957 

 

 Rehling Konrád bányamérnök a selmecbányai akadémia elvégzése után Királdon, a 

Magyar Általános Kőszénbánya (MÁK) szolgálatába lépett. 1903-ban bányagondnok, 1912-

ben bányaigazgató, a sajószentpéteri bányák dolgaival is foglalkozott. 1916-ban a tatai bányá-
szathoz helyezték át, hol 1920-ban a bánya- és ipari üzemek vezető igazgatója lett.  

Több korszerű aknaüzemet létesített s a bányamunka megkönnyítésére 
nagyarányú gépesítést vezetett be. A gyengébb minőségű szén-égőpala 
kitermelése céljából a villamos erőművet fokozatosan bővítve megépítette 
a veszprémi távvezetéket, mely a Közép-Dunántúl nagy részét villamos 
árammal látta el. 1936-ban megindította az oroszlányi medence szénterme-

lését. Az égőpala felhasználását szorgalmazta; kibővítette az azt felhaszná-
ló üzemeket, az új üzemeket égőpala üzemre rendeztette be.  

Igazgatósága idején egészségügyi, kulturális és sportintézményeket létesített.  

 

SZEPESHÁZY (ELSZNER) ÁGOSTON 

1876–1963 

 

„ Őszinte fájdalommal vettük a hírt, hogy 1963. február 1-én, hosszas betegség után, 
87 éves korában elhunyt Szepesházy Ágoston aranydiplomás bányamérnök. Február hó 4-én 
kísérték utolsó útjára hozzátartozói, barátai és tisztelői, és helyezték nyugalomra a budapesti 
Farkasréti temetőben. 

Szepesházy (Elszner) Ágoston 1876. augusztus hó 28-án Szepes megyé-
ben Hátmegen született. Édesapja az 1848–49-es szabadságharc idején, 
mint 17 éves fiatalember a lengyel légióban harcolt, így szabadságsze-

retetét már a szülői házban szívta magába. 

Középiskoláit Iglón és Eperjesen végezte, majd 1896-ban beiratkozott a 

Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémiára. Egyetemi tanulmá-
nyai végeztével 1900-ban a Magyar Általános Kőszénbánya R.T. Tata-

bányán alkalmazta, ahol először bányagyakornokként, majd 1902-től 
kezdve, mint üzemvezető működött. Tatabányai működésének idejére 

esik az ottani bányászat nehéz, bányatüzekkel való küzdelmének időszaka, és az iszaptömedé-
kelés bevezetése. Hetvenhét bányatűz oltásánál vett részt, de tevékenyen működött közre az új 
tömedékelési mód bevezetésében is. Államvizsga dolgozatának témáját is ebből a tárgykörből 
vette. 

1904-ben tette le az államvizsgát és szerezte meg az oklevelét. 
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1910-ben a Borsod megyei bányászat fejlesztése érdekében Sajószentpéterre helyezték, ahol 
1934-ig, nyugdíjbavonulásáig működött. Borsodi szolgálata közben 1914-től 1922-ig, az ak-

kor erős fejlődés előtt álló Rudolf telepi bánya vezetését vette át. 

1932-ben az igazgatói címet kapta meg. Egyesületünknek 1900 óta tagja. 

1961-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem kiadta részére az aranydiplomát, azonban 
ezt már – betegsége miatt – személyesen átvenni nem tudta. 

Szepesházy Ágoston szakmáját szerető, rendkívül szerény, családjának élő ember volt. Elvesz-

tésével újra egy régi bányász esett ki a sorból, kinek emlékét kegyelettel őrizzük. 

Fájó szívvel búcsúzunk Tőle és kívánunk Neki utolsó 

Jó szerencsét!”7
 

 

NAGYLÁZI PLOTÉNYI GÉZA 

1881–1923 

 

„Már azt hittük, hogy a mi kedves kollegánk sok próbát kiállott, szívós szervezete le-

győzi az alattomos kórt, mely őt rövid idővel előbb váratlanul támadta meg, amikor két nap-

pal az újév beköszönése előtt lesújtó hír tudatta velünk, hogy örökre elnémultak azok az ajkak, 

melyek az életben sem nyíltak soha feleslegesen szóra. 

A miskolczi Erzsébet közkórházban jobblétre szenderült kartársunk 
földi maradványait Szilveszter napján helyezték öröknyugalomra a 
városi Mindszenti temetőben mélyen sújtott hitvese, rokonai, a bánya-

vállalat központi és vidéki képviselői, a bányahatóság, számos kartárs 
és a sajószentpéteri bányatelep munkásainak kísérete mellett. 

Az anglikán gyászszertartás után maga a vállalat vezérigazgatója, 
Vida Jenő m. kir. gazdaság főtanácsos tolmácsolta az elhunyt elvesz-

tése feletti gyászt, majd dr. Erpf Ede m. kir. főbányabiztosnak a Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület borsod–gömöri osztálya nevében és 
Pollák Róbert vájárnak a munkásság nevében mondott búcsúztatója utána «Szerencse fel» 
hangjai mellett szállt utoljára a föld alá egy nemes bányászlélek-porhüvelye. 

Plotényi Géza 1881 szeptember 15-én született Beaumenoireban Franciaországon, ahol 13 

éves koráig tartózkodott, anyanyelve is francia volt. Plotényi Nándornak, a nagy magyar he-

gedűsnek, ki Reményivel együtt járta be a földkerekét, dicsőséget szerezvén a magyar múzsá-
nak,volt fia, édes anyja révén pedig angol vér csörgedezett ereiben. 

Középiskoláit Budapesten és Ungváron végezte, főiskolai tanulmányait pedig Selmeczen foly-

tatta, ahol egy ideig a bányaműveléstani tanszék tanársegédje volt és ahol bányamérnöki ok-

levelet is szerzett. A zene iránt is érzett hajlamot, tehetséget és konzervatóriumi tanulmányait 
csak szülei befolyására hagyta abba. Tanulmányainak és önkéntességi évének befejezése után 

                                                 
7
 Bányászati és Kohászati Lapok  
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a Borsodi Szénbányák részvénytársaságának sajószentpéteri üzeméhez került mint segédmér-

nök, ahol mint mérnök, majd üzemvezető főmérnök és telepfőnök, gondnok és bányafelügyelő 
bekövetkezett haláláig működött. 

Az ő nevéhez fűződik az új lejtaknáknak és az új telep létesítése keresztül-vitelének javarésze s 
azok befejezése. Mint a borsodi viszonyok alapos ismerője, váratlan halála nagy veszteséget 
jelent a borsodi bányászat szempontjából, de azon kívül kiváló képzettsége őt még magasabb 
feladatok végzésére is predesztinálta. 

Plotényi Géza, mint egyéniség szűkszavú, visszahúzódó, szinte emberfélő természet volt. Nem 
felejtem el azt a jelenetet, amikor nagy szakértelemről tanúskodó értékes munkájáról beszá-
molván, az annak eredményét feltüntető térképet szó nélkül fektette le a bányát látogató bi-

zottság elé. Mily kár – súgta nekem a bizottság egyik tagja – hogy ez az ember nem beszél 
többet. 

Mégis mindenki érezte közelében a nyugati kultúrember milieujét, kit a természet apai-anyai 

részről örökségképen nem közönséges adományokkal látott el. 

Az őt közelebbről ismerők nagyon jól tudták, hogy a zárkózott külső szilárd, férfias jellemet és 
nagy szívjóságot takar s tudták azt is, hogy Plotényi szívvel-lélekkel igazi bányász volt, ki kar-

társai körében fel is tudott melegedni és szívesen vett részt a bányászok hagyományos vígsá-
gában. És ennek a közölünk való önzetlen jó barátnak, akár szűkebb, akár tágabb értelemben 
voltunk kartársai avagy munkatársai, mindenkoron bányászhűséggel meg fogjuk őrizni emlé-
két. 

Vizer Vilmos”8
 

 

RONKAY FERENC 

1885 –  1961 

 

„ Ronkay Ferenc (Sajószentpéter, Magyar Élet Pártja)  

1885-ben született Halácson. Római katolikus, nős, okleveles bányamérnök, bányaügyi 
főtanácsos. A középiskolát Léván végezte, utána a Selmecbányái bá-
nyamérnöki főiskolán 1906-ban bányamérnöki oklevelet szerzett.  

Két éven át Amerikában több nagy bányában gyarapította ismereteit s 
hazatérve, 1909-ben a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. szolgálatá-
ba lépett, s mint bányamérnök, 1912-ig Tatabányán működött.  

Ekkor átlépett a Rimamurány-Salgótarjáni Vasművek Rt. kötelékébe és 
1920-ig az ózdi szénbányászatnál volt, majd a Borsodi Szénbányák Rt. 
sajószentpéteri és rudolftelepi üzemeinek vezetője lett.  

A világháborúban rövid ideig az olasz harctéren, mint tartalékos hadnagy teljesített szolgála-

tot, de később szolgálati érdekből felmentették.  
                                                 
8
 Bányászati és Kohászati Lapok, 1924 (57. évfolyam, 1-24. szám)1924-01-15 / 2. szám 
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Tagja Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának. A vármegye életében élénk részt vett, 
a sajószentpéteri kerületben ő irányította, mint elnök a Nemzeti Egység Pártja szervezkedési 
mozgalmát. 1935-ben az általános választások idején kapcsolódott az országos politikába, 
amikor a sajószentpéteri kerület a Nemzeti Egység Pártja programjával képviselőjévé válasz-

totta. Az övé volt a legnagyobb szótöbbségű mandátum, a kerület 9500 szótöbbséggel válasz-

totta meg, a radikális párti jelölttel szemben. A költségvetési vitákban és szakjavaslatok tár-

gyalásán többször felszólalt, ismételten volt előadó is.”9
 

 

„ Ronkay Ferenc magyar országgyűlési képviselő és mások tárgyalásai a szlovák ve-

zetőkkel 1943-ban 

… Mivel Tisóval a hivatalos diplomácia csatornáin keresztül… a pozsonyi magyar kö-
vetnek nem sikerült találkoznia, és a későbbiekben sem kapott meghívást, más megoldást kel-

lett találni a tárgyalásra.  

1943 elején a kapcsolatok fejlesztése szempontjából a korábbiaknál kedvezőnek vélték a hely-

zetet. 

Ehhez kapóra jött Ronkay Ferenc, magyar országgyűlési képviselő szlovákiai útja. A magyar 

külügyminisztériumban úgy látták, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. 1943. február 9-én 
ugyanis a szlovák propaganda minisztériumtól utasítás érkezett a szlovák politikai lapok szer-

kesztőségeihez, amelyben felszólították őket, hogy a jövőben ne támadják a magyar kormány 
intézkedéseit, és minden, Magyarországot érintő cikk közlése előtt kérjék a cenzúra és a szlo-

vák külügyminisztérium jóváhagyását. A szlovák külügyminisztérium kívánatosnak tartotta, 
hogy a szlovák sajtó ne firtasson olyan kérdéseket, amelyek a két ország részéről indokot 
szolgáltathatnak diplomáciai tiltakozásokra. A sajtóorgánumoknak kerülniük kellett továbbá 
minden sértő megjegyzést, és a magyar belpolitikai viszonyokat sem kommentálhatták. 

A magyar külügyminisztérium pozitív jelzésként értékelte az intézke-

dést. 

Ronkay Ferenc látogatása tehát kedvező időpontra esett. Ronkay és 
Tiso ismeretsége régi keletű volt. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus 

Kongresszus idején Ronkay mutatta be Tisót Kánya Kálmán magyar 
külügyminiszternek.10

 Mivel Tiso és a magyar politikusok közötti 1938-

as tárgyalások Szlovákia Magyarországhoz való esetleges csatlakozá-
sáról a felsőbb politikai körökben köztudomásúak voltak, Ronkay úgy 

gondolta, hogy 1943-ban újra kísérletet tehetnének a megbeszélésekre, 
de már nem a csatlakozás, hanem az együttműködés feltételeinek meg-

teremtése érdekében. Ronkay 1943. március 20-án tárgyalt Tisóval annak báni plébániáján.11
 

Ronkay egyszerűen bejelentkezett Tisóhoz, aki régi ismeretségük miatt fogadta őt.  

                                                 
9
 1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlés-

ről. Budapest, 1940.KépviselőházAz Országgyűlési képviselők életrajzi adatai 
10

 Tiso vezetésével akkor titkos tárgyalások kezdődtek Szlovákiának Magyarországhoz csatolásáról.  
11

 Kállay Miklós is tudott a találkozásról, mivel Ronkay március 23-án részletes feljegyzésben tájékoztatta a 

miniszterelnököt, kettejük megbeszéléseikről 
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A képviselő mindenekelőtt biztosította Tisót: magánemberként, és nem a magyar kormány 

megbízottjaként van jelen, megbeszéléseik tartalma bizalmas, és semmiféleképpen sem jut a 

közvélemény tudomására. Legelőször a két ország közös gazdasági érdekeit vetette fel, ame-

lyeket szerinte egyaránt veszélyeztet a német gazdasági előretörés, s amely kiváltképpen hát-

rányosan hathat mindkét állam gazdasági életére, egy esetleges német győzelem esetén. 
Ronkay felvázolta az ezeréves együttélés előnyeit és annak hosszantartó hatásait.  

A szlovák államelnök erre a következőképpen reagált: „Nekem is az a véleményem, hogy a 
közvetlen szomszédokkal kell mindig a legjobb viszonyt fenntartani, és az esetleges differenci-

ákat tárgyalással elsimítani, mert a harmadik szomszéd engem már nem érdekel.”12
 

Ronkay ezután, aggodalmát fejezte ki a szlovák belpolitikai helyzet miatt. Megdicsérte Tiso 
kormányát Németországhoz fűződő korrekt szövetségesi viszonyáért, ugyanakkor fenntartásait 
is kifejezte: úgy látta, hogy a szlovákság egyes rétegei a beneši eszmék és más szláv naciona-

lista irányzatok felé húznak: „Én el tudom képzelni, Kegyelmes Uram, hogy ezen elégedetlen 
erők fölboríthatják a belső rendet, vagy annyira szabotálják a gazdasági életet, mely a háború 
viselése szempontjából a németek szemében elviselhetetlennek fog látszani, és akkor beleavat-

koznak, és rendet teremtenek, ami pedig egyértelmű a Protektorátussal. Nekünk nagyon kel-

lemetlen volna, ha ez a Protektorátus Prágától Zemplén megyéig terjedne.” 

Tiso elvetette a német beavatkozás lehetőségét, mivel Szlovákia erre nem adott okot. Ezt ő 
kizártnak tartja – mondta. Ronkay újra a közös gazdasági érdekeket hangsúlyozta: Szlovákiá-
ban veszélyesen előretört a német nagyipar, és ha ez így folytatódik, Szlovákia és Magyaror-

szág is olyan gazdasági gyűrűbe kerülhet, amellyel szemben igencsak bizonytalan kimenetelű 
lenne bármiféle fellépés. Sokkal eredményesebbnek vélte, ha Szlovákia és Magyarország ösz-

szefog ebben a kérdésben, és nem külön-külön, hanem együttesen, egymás oldalán küzd a né-
met gazdasági hegemónia ellen. Tiso erre így reflektált: „Ezt a helyzetet én is aggodalommal 
szemlélem, a németek részéről engem is kétszer értek ütések, de ezeket el kell viselnem, mert 

népem érdeke így követeli. Én magam is kerestem a közeledést. Képviselő Úr igen jól tudja, 
annak idején először Kánya Kálmán külügyminiszter úrnál, amely alkalomra nem is szeretek 

visszaemlékezni, egy más esetben pedig 1939-ben Teleki grófnál, amikor visszautasításban 
volt részem.”13

 

Ezután Tiso rákérdezett, hogy milyen úton juthatnak megegyezésre, mire Ronkay kifejtette, 

hogy Kállayt olyan reálpolitikusnak tartja, akivel mindennemű tárgyalás előbb-utóbb meg-

egyezéshez vezetne. Ronkay a jövőt illetően megemlítette, hogy ha Szlovákia orosz érdekszfé-
rába kerülne, akkor hamar eloroszosodna; ha pedig a csehek uralma alá kerülne, akkor az 
elcsehesedés veszélye lépne fel, míg a nyelvileg teljesen más nyelvcsoporthoz tartozó magyar-

ság részéről ilyesminek soha sem lenne kitéve.  

Ronkay a két állam közti megegyezés első lépéseként azt ajánlotta Tisónak, hogy írja fel el-

gondolásait „egy fehér lapra”, és az ezeken túli kérdésekkel kapcsolatban megindulhatna a 

közös vita.  

                                                 
12

 Ronkay Ferenc jelentése Kállay Miklósnak. (1943. március 22.) 
13

 Tiso Telekinek kisebb határmódosításokat javasolt, de azokat a magyar kormány elvetette. 



Sajószentpéter szénbányászata 41. Sajószentpéteri arcképcsarnok 

16 

Tiso erre így reflektált: „Én magam volnék a legboldogabb, ha felvehetnénk ezt a fonalat, de 
őszintén meg kell mondanom, hogy az ilyen kezdeményezésnek nálunk lélektani nehézségei 
vannak, mert nálunk olyan hangulat van ma a közvélemény körében, mely nem látná igazolt-
nak bármilyen lépésemet, és kedvezőtlen hatást váltana ki. Felmerültek kérdések közöttünk a 
Magyarországon lakó szlovák kisebbségekkel kapcsolatosan, és olyankor rendesen azt a vá-
laszt szoktam kapni, hogy a kormány mindig a legjobb intenciókkal van eltelve, és ha bánta-

lom történt, akkor az valamely kisebb közigazgatási tisztviselő egyéni akciója. Mégsem volna 

szabad ezt a kérdést így beállítani.” 

Ronkay a magyar kormány panaszait is megemlítette. Különösen Mach belügyminiszter ma-

gyarok elleni kirohanásait nehezményezte, amelyek meglátása szinte teljesen alaptalanok, 

igazságtalanok és ellentmondanak a történelmi tényeknek. 

Machot senki sem veheti komolyan – reagált erre, a kérdést elbagatellizálva Tiso –, de a kö-
zeledést szerinte is nehezíti, hogy a magyar sajtó és politika sokszor érvel a Szent István-i 

állam teóriájával, amit a szlovák közvélemény minden esetben támadásként értékel. Ronkayn 
keresztül tehát arra kérte Kállayt, hogy az ilyen jellegű propagandát szüntessék be.  

Ronkay cserében viszont arra kérte Tisót, hasson oda, hogy az illetékes szlovák közigazgatási 
szervek is mellőzzék a szlovákiai magyar kisebbség elleni támadásokat. Tiso segítséget ígért 
az ügyben, és kifejtette: „Tudom azt, hogy egymásra vagyunk utalva, mint a történelem fo-

lyamán mindig, és mint reális ember, tudom azt, itt élnünk és halnunk kell.” Tiso az „itt él-

nünk és halnunk kell” szavakkal Esterházy János egy korábbi beszédében elhangzottakra 
utalt, amelyben Esterházy a két nép egymásrautaltságát hangsúlyozva fejtette ki, hogy a Szlo-

vákiában élő magyarságnak együtt kell működnie a szlovákokkal. A beszélgetés után Ronkay 
meghívta Tisót egy budapesti látogatásra. Tiso erre diplomatikusan így felelt: „Talán ennek 
is megjön egyszer az ideje,

14
 de előbb meg kell változnia az itteni hangulatnak.”…”15

 

 

 

TAVY (SEEFRANZ) GÉZA 

1886 – 1973 

                                                 
14

 A szlovák politika egyébként nem volt ellene egy regionális együttműködésnek, de azt nem Magyarországgal, 
hanem Romániával képzelte el. Vojtech Tuka (külügyminiszter, majd miniszterelnök, 1946. augusztus 20-án 
kivégezték) még 1943. március végén felajánlotta Ion Antonescunak, hogy erősítsék meg a két állam közötti 
együttműködést, mert az nem fejlődik olyan mértékben, ahogy azt mindkét fél szeretné. Győzzék meg a némete-

ket – javasolta –, hogy ez az együttműködés már az „Új Európa” német koncepciója alapján jönne létre, és abba 
szorosan beleillene. A Szlovákia és Románia közötti együttműködés az 1943-as év végéig abban realizálódott, 
hogy kicserélték egymás értesüléseit a magyar belpolitikáról és diplomáciai lépésekről, de konkrét együttműkö-
désre vagy fellépésre nem került sor Magyarország ellen. 
A szlovák államelnök a Ronkayval folytatott tárgyalás tanulságait figyelmen kívül hagyva nem Budapestre uta-

zott, hanem Németországba, ahol előadta Hitlernek fenntartásait a magyar sajtó hangneméről és a Szent István-i 

állameszméről. A szlovák vezetésben Kállay béketapogatózási kísérletei azt a benyomást keltették, hogy Magya-

rország a német védnökség alatt szerzett területgyarapodást mindenáron meg akarja tartani. Hitler tudta, hogy a 
szlovák vezetést úgy nyerheti meg, ha Németország garantálja Szlovákia területi integritását és államisága fenn-

tartását, a Szent István-i eszmét pedig elítéli. 
15

 Janek István: Szlovák – magyar kapcsolatok 1939 – 1944. Doktori disszertáció., Pécsi Tudományegyetem, 
2009. 
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Tavy (Seefranz) Géza okL. bányamérnök, ny. m. kir. főmérnök, a Borsodi Szénbányák 
R.-T. bányafelügyelője. Abaúj-Torna megyében, Stószon született 1886-ban. A főreáliskolát 
Körmöczbányán végezte, s ugyanott érettségizett. 1903–1906-ig végezte a bányamérnöki sza-

kot a m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán Selmeczbányán és 1909-

ben megszerezte a bányamérnöki oklevelet. Főiskolai tanulmányainak 
befejezése után az állam szolgálatába lépett, mint bányagyakornok, a 
nagybányai m. kir. bányaigazgatóság kerületébe tartozó kapnikbányai 
bányahivatalnál. Innen a körmöczbányai m. kir. bányahivatalhoz került 
(Nándor-akna és Ludovika-akna). Később a hodrusbányai m. kir. bá-
nyahivatalnál Schöpfer-táróhoz került, s végül a selmeczbányai m. kir. 
bányahivatalnál (Erzsébet-akna, Zsigmond-akna és Ferenc-akna) teljesí-
tett szolgálatot. Az államvizsga letétele után tisztjelölti, majd segédmérnöki és mérnöki minő-
ségben a Zsigmond-akna és később Miksa-akna és Istenáldás-tárói üzemek önálló vezetésével 
bízatott meg. 1917-ben a magurkai m. kir. bányahivatalhoz helyezték át és ugyanitt a főnöki 
teendők elvégzésével bízták meg. 1918-ban e beosztásában főmérnökké lépett elő. A Felvidék-

ről 1920-ban magyarsága miatt a csehek kiutasították, majd a m. kir. pénzügyminisztérium 
1922-ben nyugdíjazta. Ekkor a Borsodi Szénbányák Rt. szolgálatába lépett és a 
sajószentpéteri bányaüzemhez osztották be. 1924-ben a borsodmegyei rudolftelepi, utóbb a 
királdi bányaüzem önálló vezetésével bízták meg, s e beosztásában ma is működik.  

A közéletben élénk szerepet játszik. Borsod – Gömör és Kishont egyelőre egyesített vármegyék 
törvényhatósági bizottságának tagja, a Nemzeti Egység Pártjának disznóshorváti községi el-

nöke, a rudolftelep – disznóshorváti r. kath. egyházközség világi elnöke, stb.”16
 

1936-ban a MÁK Rt Tavy Gézát bánya főfelügyelővé léptette elő. Ekkor már Királdon dolgo-

zott, 1943-ban pedig már helyettes bányaigazgató.  

 

„ A Kormányzó Űr Őfőméltósága a magyar királyi iparügyi miniszter előterjesztésére 
Tavy Géza okleveles bányamérnök, nyugalmazott, magyar királyi főmérnöknek, a Borsodi 
Szénbányák Részvénytársaság helyettes igazgatójának a magyar kőszénbányászat fejlesztése 
terén kifejtett eredményes munkássága elismeréséül a magyar királyi bányaügyi tanácsosi 
címet adományozta. (B. K. 289.)”17

 

 

„ A hajdani munkatársak, barátok, kollégák, a Bányászati Szakosztály idősebb tagjai 
fájó szívvel vették tudomásul, hogy Tavy Géza gyémántdiplomás bányamérnök, életének 87. 
évében elhunyt. 

Felvidéken, Stooszon 1886. március 2-án szüle-tett. Tavy Géza gyermekéveit már Körmöcbá-
nyán töltötte. Itt végezte el a főreál iskolát. Édesapja erdész volt, bátyja bányamérnök és ért-

hető, hogy érettségi után a selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémiára ment, ahol 1906-ban 

bányamérnöki oklevelet nyert. 

                                                 
16

 Selmeczbányaiak emlékkönyve (Budapest, Selmeczbányaiak Egyesülete)Életrajzok 
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 Bányászati és Kohászati Lapok, 1944 (77. évfolyam, 1-21. szám)1944-01-01 / 1. szám 
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Első munkahelyei 1907-től 1920-ig, a volt Magyar Állami Ércbányászat nagymúltú bánya-

üzemei: Kapnikbánya, Körmöcbánya, Selmecbánya és Magurka voltak. 

Itt szívta magába a bányavárosok sajátos hangulatát, a bányász összetar-

tozás gondolatát, a nagy bányász-család szeretetét és ezt akarta minden 

későbbi munkahelyén is megvalósítani. 

A történelem vihara Borsodba sodorta, ahol 1920-ban a Magyar Általá-
nos Kőszénbánya Rt. fiókvállalatánál, a Borsodi Szénbányák Rt. sajó- 

szentpéteri üzeménél dolgozott, mint üzemmérnök, később, mint üzemve-

zető Rudolftelepen. Ezután több mint 10 évig a Királdi bányaüzemnél 
teljesített szolgálatot. Munkája elismeréséül felügyelő, főfelügyelő, végül 

h. bányaigazgatói címet kapott. 

Vezetése alatt telepítették és nyitották meg a putnoki aknákat, valamint a róla elnevezett Gé-
za- mezőt. 

A felszabadulást követően központi szolgálatra rendelték, majd 1947. május 1-én, mint üzem-

vezető- bányaigazgató, 40 évi bányászati szolgálat után nyugalomba vonult. 

Rövid pihenő után 1950 novemberétől ismét munkába állt, s egy évig a pilisszentiváni szénbá-
nyánál, majd ezt követően 1955. március 15-ig a Nehézipari Minisztérium Ércbányászati 

Igazgatóságánál működött, innen ment végleg nyugállományba. 

Munkában gazdag élete, derűs, társaságot szerető, barátokat gyűjtő egyénisége 
mindannyiunkból tiszteletet és szeretetet váltott ki. 

Most fájó szívvel veszünk örök búcsút Tőled, lélekben halljuk a selmeci klopacska gyászt hir-

dető hangját, mely velünk együtt köszönt utolsó  

Jó szerencsét! 

Zsille Lajos”18
 

 

 

ÜRMÖSSY LAJOS 

1892–1977 

 

„Hosszú betegség után, 1977. június 25-én, Sajószentpéteren 

meghalt Ürmössy Lajos aranydiplomás, nyugállományú bányamérnök. 

Ürmössy Lajos 1892. augusztus 14-én született Budapesten, régi bá-
nyászcsaládból. A középiskolát Kolozsvárott végezte, kitűnő eredmény-

nyel, és 1911-ben iratkozott be Selmecbányán a Bányászati és Erdésze-

ti Főiskolára. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1973 (106. évfolyam, 1-12. szám)1973-12-01 / 12. szám 
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Tanulmányait az I. világháború miatt meg kellett szakítania, és 5 évi katonai szolgálat után, 
csak 1926-ban tudta oklevelét megszerezni. Mint felelős üzemvezető működött több borsodi 
bányánál, így a sajókazai Engel-féle bányánál, az alacskai Kőszénbánya és Villamossági Rt.-
nál, majd az észak-magyarországi Sugár-féle bányáknál, végül a sajókazai Mandelló-

szénbányánál. 

A felszabadulás után a sajószentpéteri II-es és III-as aknák üzemvezetője lett, majd a Sajómel- 
léki Szénbányák Nemzeti Vállalat üzemgazdasági osztályának, 1950-től pedig termelési osztá-
lyának a vezetője. A Borsodi Szénbányászati Tröszt megalakulásától – 1952-től – 2 éven át a 
beruházási osztály vezetője volt. 

Műszaki tevékenységének koronája a borsodi szénbányászat monográfiájának megírása volt, 
amely több kötetben 1957-ig tartalmazza az addig ismert borsodi szénbányák történetét. 

1948-ban élmunkás oklevelet és kiváló munkáért miniszteri elismerést, 1951-ben a Magyar 

Népköztársaság Érdemérem arany fokozatát kapta meg. 

1959-től sajószentpéteri otthonában töltötte nyugdíjas éveit. A miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem 1976-ban arany oklevéllel tüntette ki, amit azonban már személyesen nem tudott 

átvenni. 

Temetése 1977. június 28-án csendben történt Sajószentpéteren, néhány kollégája és tisztelője 
részvételével. 

A rendkívül agilis és mozgékony, majd élete végén sokáig ágyhoz kötött „Lulu bácsitól” sze-

retettel búcsúzunk és mondunk utolsó 

Jó szerencsét! 

R. V.”19
 

 

 

SZALAI BÉLA 

1898-1979 

 

„ Fájdalmas veszteség érte a borsodi szénbányászatot, ami-

kor Szalai Béla gépészmérnök személyében, egy nagyon kedves és 
sokoldalú szakember távozott az élők sorából. 

Szalai Béla Mezőtúron született. Még műegyetemi tanulmányai 
idején vonta be professzora, Kandó Kálmán, a borsodi szenek le-

párlásának kísérleteibe. Már 1924-ben, Alacskán, ő vezette a kísér-

leti lepárló építését, majd a függőleges akna gépészeti felszerelését. 
Egy ideig az akna és a szénlepárló üzem nyersanyagát biztosító 
kondói Miklós-táró gépészeti üzemvezetői teendőit látta el. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1977 (110. évfolyam, 1-12. szám)1977-10-01 / 10. szám 
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Az 1930-as évek közepén eredményesen vezette be a kötőanyaggal való brikettgyártást is. 
1937-től a kondói kőszénbánya felelős műszaki vezetője, majd 1940-től a Kondó–
Sajószentpéter közötti négy község közforgalmát is ellátó, keskeny nyomközű bányavasút épí-
tését irányítja. 

Sajószentpéter környékének felszabadulását követően, a Sajó jobb parti bányák 
üzembehelyezését vezeti. A bányák államosítása után a Kondó–Sajószentpéter, valamint a 

Barcika–Herbolya közötti bányavasút üzemvezetője. Az akkori Szénbányászati Minisztérium 
megbízására, szakértőként a kisgyón–balinkai bányavasút forgalmi rendszerének kialakításá-
ban is közreműködik. 

1954-ben, a berentei központi osztályozó próbaüzemeltetéséhez helyezik át. 1956 elejétől pe-

dig a Borsodi Szénbányászati Tröszt szállító- és karbantartó üzemének gépészeti vezetője, az 
1958-ban történt nyugdíjba vonulásáig. 

Nyugdíjasként sem szakad el a szénbányászattól. Vállalja a berentei központi osztályozóra 
szállító kötélpályák oszlopai korrózióvédelmének megszervezését, és ehhez megfelelő techno-

lógiai szakcsoport kialakítását, melyet gyakorlatilag haláláig irányít.  

A szénbányászat iránt egész életére elkötelezte magát, szűkebb családjában ma négyen is a 

bányászat szolgálatában állnak. 

Utolsó útjára 1979. április 3-án, Sajószentpéteren, munkatársai és egyesületünk nevében 
Bartha Alfonz főmérnök kísérte és búcsúztatta a műszaki fejlődésért oly sokat tevékenykedő 
kollégát, aki 45 évig volt lelkes tagja egyesületünknek. Ezúton mondunk Szalai Béla gépész-

mérnöknek utolsó 

Jó szerencsét!”20
 

 

DR. JÁVOR ALAJOS 

1910–1981 

 

„ Dr. Jávor Alajos okl. bányamérnök, ny. egyetemi tanár személyében nagy gyakorlati 

tapasztalatokkal bíró és azokat az egyetemi hallgatóknak mindenkor készségesen átadó, sze-

rény és embersége miatt közkedvelt egyéniség távozott az élők sorából 1981. október 13-án. 

Bányászcsaládban született, 1910. január 19-én, Tatabányán. Ebből a környezetből hozta 

magával azt a szakmaszeretetet, amelyik azután egész életpályáján végigkísérte, és amelyet a 
mindenkori környezetére kisugárzott. Az elemi iskolai tanulmányait Tatabányán, a középisko-

láit pedig Tatán és Budapesten végezte el kiváló eredménnyel. 1929-ben iratkozott be a sop-

roni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 1933-ban bányamérnöki oklevelet szer-

zett.
21

 Ezután egy évig Sopronban a mechanikai tanszéken dolgozott tanársegédként. 
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 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1980 (113. évfolyam, 1-12. szám)1980-10-01 / 10. szám ((Sajná-
latos véletlenek ismétlődése miatt Szalai Béla nekrológját csak nagy késéssel közölhetjük, amiért a gyászoló 
család és a tagtársak elnézését kérjük. A szerkesztőség.) 
21

 Soproni Egyetem, Bánya- kohó- és erdőmérnök tablók, 1933 
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Gyakorlati mérnöki tevékenységét 1934 augusztusában kezdte meg a rudolftelepi bányaüzem-

ben. Innen 1938-ban Sajószentpéterre, majd 1941-ben Putnokra került, ahol üzemvezető fő-
mérnöki beosztásban dolgozott a felszabadulásig. 

Sokirányú üzemi elfoglaltsága mellett 1941 júniusában a József Ná-
dor Műszaki és Gazdaság- tudományi Egyetem bányamérnöki osztá-
lyán (Sopron) műszaki doktori címet, 1942-ben pedig a Miskolci 

Jogakadémián jogvégzettségi abszolutóriumot szerzett. 

A felszabadulás után a putnoki bánya mellett még a királdi és a Péch 
Antal üzemek vezetésével is megbízták. 1948 novemberében az Ózdi 
Szénbányák műszaki osztályvezetője, majd rövidesen vállalatvezető-

helyettese lett. Innen 1950 augusztusában a Várpalotai Szénbányák-

hoz nevezték kivezérigazgató-helyettesnek. í951-tol pedig a jelenlegi 

Bányászati Aknamélyítő Vállalat jogelődjeinél dolgozott különböző vezető beosztásokban. 
1955 februárjában a Szénbányászati Minisztérium műszaki fejlesztési főosztályára helyezték 
át, ahol előbb csoportvezető főmérnöki, majd főosztályvezető helyettesi beosztásban tevékeny-

kedett. Innen hívták meg egyetemi oktatónak 1959-ben az NME bányaműveléstani tanszékére. 

Az egyetemen 1970-ig docensként, majd pedig 1975-ig, nyugállományba vonulásáig, egyetemi 
tanárként oktatta az ásványvagyon-kutatással és a bányaszellőztetéssel kapcsolatos tantár-

gyakat. Oktatói munkásságát mindig bőséges, gyakorlati tapasztalatainak átadásával és az 
üzemi igények messzemenő figyelembevételével folytatta. Előadásaiban, jegyzeteiben a köz-

érthetőségre törekedett a korszerű szakmai követelmények megtartásával. Szakmája és az 
egyetemi ifjúság iránti szeretetét bizonyítja, hogy nyugállományba vonulása után is legfőbb 
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kötelességének tekintette az 1977-ben megjelent bányaszellőztetési tankönyvének kiadását, 
ami azóta is sokat forgatott munka az üzemi szakemberek körében is. 

A bányaszellőztetési témakörben 1970-ben megszerezte a mű-
szaki tudományok kandidátusa fokozatot. Ezenkívül a tudomá-
nyos eredményeit, véleményeit nagyszámú szakmai közlemé-
nyében tette közzé. Évtizedekig volt tevékeny tagja lapunk szer-

kesztő bizottságának. 

Gyakorlati mérnöki, egyetemi oktatói és egyesületi munkássá-
gát számos magas kormány- és miniszteri, valamint egyesületi 
kitüntetéssel jutalmazták. 

1981. október 13-án hosszan, türelemmel viselt szenvedés után 
távozott el csendes szerénységgel körünkből és a magyar bá-
nyászok nagy családjából. Kedves, anekdotázásra mindig haj-

lamos személyiségének emléke azonban örökre köztünk marad. 

A gyászszertartásra 1981. október hó 29-én a budafoki temetőben került sor. A Nehézipari 
Műszaki Egyetem nevében dr. Patvaros József egyetemi tanár búcsúbeszéde után, az oroszlá-
nyi bányászzenekar gyászindulóinak hangjai mellett végső nyugvóhelyére a rokonságon kívül 
oktatótársai, volt tanítványai, a bányavállalatok képviselői mély részvéttel kísérték, 

A bányaműveléstani tanszékoktatói és dolgozói”22
 

 

 

SIPOS ANTAL 

(1902-1983) 

 

„ A magyar szénbányászat úttörőinek ritkuló sora ismét megfogyatkozott. A kegyetlen 
halál 1983. május 12-én elragadta közülünk Sipos Antal bányamérnököt, kiváló szakembert, 
mindnyájunk kedves barátját. 

Sipos Antal 1902. szeptember 23-án született Makón. Iskoláit Szegeden és Sopronban, a Jó-
zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,Bányamérnöki Karán 
végezte. Az absolutorium megszerzése után 1924-ben az elkövetkezett évek 

küzdelmes, de szép diákévei közé a tanulás anyagi feltételeinek biztosítása 
végett rövidebb-hosszabb szüneteket kellett beiktatnia. Foglalkozott föld-

méréssel, volt magántisztviselő, volt sportoktató. 

A nagy világgazdasági válság idején 1930-banaz ADOB (Állástalan Dip-

lomások Országos Bizottsága) közvetítésével az akkor még együzemes 

Mátravidéki Szénbányák Rt. rózsaszentmártoni üzemében külszíni felvigyá-
zóként alkalmazták.1932-ben, mint aknász, majd, mint bányamérő nyert beosztást ugyanezen 

                                                 
22

 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1982 (115. évfolyam, 1-12. szám)1982-03-01 / 3. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 41. Sajószentpéteri arcképcsarnok 

23 

üzemben. 1936-ban a rózsaszentmártoni üzem, felelős üzemvezetőjévé nevezik ki. Működése 
alatt megkezdte Petőfibánya szénvagyonának kutatását, valamint a VI. ikerakna telepítését, 
lemélyítését és művelését. 1939-ben bányamérnöki oklevele megszerzése után az Állami 
Földmérő Hivatal győri kerületében helyezkedik el. Földet mér, térképez Zalában. 1939-ben a 

Bakonyban bauxitkutatásban vesz részt, lejtősaknát, bauxitbányát, hat km iparvasutat, osztá-
lyozót tervez Alsópere-pusztán, a Magyar Bauxit Bánya Rt. alkalmazásában. 

1940-ben, mint üzemvezető-főmérnök a Magyar Általános Kőszénbánya sajószentpéteri üze-

méhez kerül, ahol a Dálnoki-ereszkét és a III. számú lejtősaknát telepíti, majd mélyíti. A fel-

szabadulás Sajószentpéteren éri és nemsokára a Sajó jobb parti bányák körzeti 
üzem-főmérnökeként tevékenykedik. 

A felszabadult országban az első vagon szén Sajószentpéterről indult Debrecen felé. 

Államérdekből a Nagymányoki Szénbányákhoz kerül, mint főmérnök, majd, mint helyettes 

bánya-igazgató. Hidason a szénbánya, osztályozó, iparvasút és rakodó létesítésében működik 
közre és a brikettgyár létesítését szorgalmazza. Újranyitja, illetve telepíti a mázai és váraljai 
aknákat. Az üzemeknek Komlóval való összevonása után mint üzemgazdasági főosztályvezető, 
majd mint területi főmérnök tevékenykedik és részt vállal Komló fejlesztésében. 

1955-ben visszakerül a Mátravidéki Szénbányászati Tröszthöz Petőfibányára. Az ecsédi kül-

fejtés kialakításában vállal tevékeny részt. Mint terv- és statisztikai osztályvezető ment nyug-

díjba Petőfi-bányáról 1963-ban. 

Eredményes munkáját az elismerés számos külső jele is övezte. 1949-ben Kiváló Dolgozó, 
1952-ben miniszteri elismerés, 1953-ban a Bányászat Kiváló Dolgozója, 1954-ben Érdemes 
Bányász, 1956-ban a Bányászati Szolgálati Érdemérembronz fokozata, 1970-ben a Felszaba-

dulási Emlékérem kitüntetésekben részesült, 1979 óta a Zorkóczy emlékérem tulajdonosa. 

Egyesületünknek haláláig aktív tagja volt. 

1983. május 20-án Győrben a nádorvárosi temetőben Tuza István osztályvezető búcsúzott 
szeretett Tóni bácsinktól és kívánt utolsó 

Jó szerencsét! 

Szabó Imre”23
 

  

 

REMÉNYIK LAJOS 

 

„ Köszöntjük Reményik Lajos okl. bányamérnököt 80. születésnapja alkalmából 

A magyar intenzív olajkutatásnak megindításánál Mihályiban kezdte tevékenységét. 
1933-ban még, mint főiskolás kezdett fizikai munkásként dolgozni a fúrás előkészítésénél. 
Közben visszament a főiskolára és diplomájának megszerzése után 1936-ban ismét Mihályi-
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ban részt vesz a gőzkazános fúrás üzembe helyezésében. Ezután a görgetegi kutatófúrás elő-
készítésénél tevékenykedett. Közben a Mihályi fúrásnál szén-dioxid gázt kaptak és a kút kapa-

citásának megállapítására és megmintázására küldték oda. A kút kapacitását 3 hónapi kísér-

leti termeléssel állapították meg. Ez szolgált alapul a később meginduló szén-dioxid-termelő 
üzem megépítésének. 

Családja az állandóan változó munkahely helyett nyugodtabb körülmények közé vágyott. 
1937-ben a salgótarjáni kőszénbányához ment és ott először felmérő, majd üzemmérnök és 
üzemvezető lett. 

1943-ban hívták vissza Nagykanizsára az épülő gázvezeték tervezési és kiviteli munkáinak 
végzéséhez. 

A felszabadulás után a távvezeték helyreállítását, korszerűsítését, a Duna alatti sérült vezeté-
kek cseréjét és a korróziónak kitett területekről való áttelepítését vezette. 

1948-ban az akkori körülmények miatt elbocsátották, amit ugyan hamarosan visszavontak, de 
Ő Sajószentpéterre ment a szénbányához üzemvezetőnek. Több borsodi bányát vezetett. Majd 
a Bánya- és Energiaügyi Minisztériumba helyezik át beruházási osztályvezetőnek, 1955-től 
pedig a Bányászati Tervező Intézet főmérnöke, igazgatóhelyettese lett. 

Itt dolgozott, amíg súlyos műtété miatt nyugdíjba nem kellett mennie. 

Kiváló szakember, aki nemcsak másoktól kívánta meg a pontos és megbízható munkát, de 
maga is példát nyújtott az elvégzett munkában. 

Jó egészséget kívánunk. 

Jó szerencsét! 

A Kőolaj és Földgáz szerkesztő bizottsága”24
 

 

 

BOLVÁRY TIBOR 

1908—1981 

 

„ 1981. március 19-én elhunyt Bolváry Tibor nyugalmazott 

minisztériumi főmérnök. 

1908. október 9-én született Borsod megyében Dövény községben 
Bolváry Andor földbirtokos és Ragályi Ida házasságából. Elemi isko-

lai tanulmányait szülőfalujában végezte, gimnáziumi érettségit a kalo-

csai reálgimnáziumban szerzett. 1926-ban iratkozott be a soproni Bá-
nya- és Erdőmérnöki Főiskolára, melynek 1929-ig volt hallgatója. 

1930-tól 1931-ig katonai szolgálatot teljesített. 
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1931 – 1936 között gazdálkodott, majd 1936-ban dr. Sichermann Sándorral és Szalai Bélával 
megalakította a Kondói Kőszénbánya Bolváry és Társa vállalatot, melyben műszaki igazgatói 
minőségben tevékenykedett 1944-ig. 

1944-től katonai segédszolgálatra hívták be. 

1945-ben szovjet hadifogságba került, és a donyeci szénmedencében bányaácsként, majd a 
mérnökségen dolgozott. 

1948. december 1-től bányatechnikus a Szénbányászati Iparigazgatóságon 1951-ig. Ezen idő-
ponttól a minisztérium szénbányászati főosztályán dolgozott, mint főmérnök 1954-ig, majd 

csoportvezető főmérnökként 1963-ig. 

1963-ban a Mátraaljai Szénbányászati Tröszthöz helyezték beruházási főosztályvezetőnek. 
Eb-ben a minőségben dolgozott 1965-ig. 1968-ban történt nyugdíjazásáig pedig a Nehézipari 
Minisztérium gyöngyösvisontai beruházás miniszteri biztosa titkárságon főmérnöki beosztást 
töltött he. Tevékeny résztvevője volt a magyarországi szénkülfejtések megalapításának. Igen 
jelentős volt tevékenysége az ecsédi és a visontai külfejtések létrehozásában. 

1981. március 28-án nagy részvéttel temették el a budapesti Farkasréti temetőben, ahol a volt 
munkatársak nevében Elekes András vezérigazgató búcsúztatta, s kívánt utolsó jó szerencsét. 

Csizmadia Lajos”25
 

 

 

DR BOCSÁNCZY JÁNOS 

1920-1986 

 

„ 1986. július 25-én autóbaleset következtében tragikus módon elhunyt dr. Bocsánczy 
János nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár. Utolsó útjára 1986. augusztus 13-án kísér-

tük a Farkasréti temetőben. A szertartáson a hozzátartozókon, rokonokon kívül a barátok, a 
bányász-kohász tagtársak sokasága volt jelen. Egyesületünk nevében Csicsay Albin főtitkár 
búcsúztatta, az egyetemi méltatókon kívül. 

Illő, hogy Róla, mi kohászok – akik szintén tiszteltük, becsültük, szerettük Őt –, is megemlé-
kezzünk, hiszen nehéz időkben, 1951–1954 között egyesületi főtitkárként sok hozzáértéssel, 
lelkesedéssel kormányoz-ta az ОМБКЕ hajóját. 

Dr. Bocsánczy János Szamosújvárott született 1920. január 11-én. Gimnáziumi tanulmányait, 
sőt nagyrészt egyetemét (Bukarest, Temesvár) román nyelven végezte, de bányamérnöki okle-

velét már Sopronban szerezte meg 1943-ban. 

Pólyájának üzemi állomásai: Ózd, Farkaslyuk, Somsálybánya, Berente, Sajószentpéter, Tata-

bánya. 1951–1953-ban a Bánya- és Energiaügyi Minisztériumban főosztályvezető, 1953–
1955-ben a Bányagépkísérleti és Kutató Intézet igazgatója, majd 1956-ig a Bányászati Kutató 
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Intézet igazgatóhelyettese. 1956–1957-ben a Minisztertanács Titkárságának szaktanácsadója. 
Ezután néhány évre visszakerül bányaüzembe: 1957–1959 között a Borsodi Szénbányáknál 
osztályvezető. 

1959-ben a Nehézipari Műszaki Egyetem bányagéptani tanszékére kerül egyetemi docensnek, 

ahol 1966-ban – a műszaki tudományok kandidátusa cím megvédése (1964) után – egyetemi 

tanár, majd 1968-tól nyugállományba vonulásáig, 1985 júliusáig, tanszékvezető. Közben 
1968–1969-ben oktatási rektorhelyettes. 

Legnagyobb és legmaradandóbb tevékenységének a bányagépész-

mérnök-képzés megszervezését és folyamatos fejlesztését tekintjük. 
Emberségéért, közvetlen modoráért kartársai, tanítványai egyaránt 
szerették. 

Egyesületünknek 1943 óta tagja. Tagja, majd irányítója volt a bá-
nyagépesítési szakcsoportnak. Több bányagépészeti konferencia 
szakmai szervezője. Kb. 20 éven át aktív tagja а ВКL Bányászat 
szerkesztő bizottságának. Egyesületi érdemeiért 1954-ben a 

Zorkóczy Samu, 1979-ben Christoph Delius Traugott emlékérmeket kapott. Az 1985. évi kül-

döttközgyűlésen megkapta a tiszteleti tag címet. 

Több könyv és könyvrészlet, egyetemi és mérnök- továbbképző jegyzet szerzője. Magyar és 
idegen nyelven közel 100 dolgozatot publikált, nagyrészt a Bányászat hasábjain. 1970 óta 
tagja volt a Pedagógus Szakszervezet Központi Vezetőségének. Számos kitüntetés tulajdonosa. 

Mély megdöbbenéssel hatjuk meg emléke előtt az elmúlás fekete zászlaját és kívánunk mi ko-

hászok is utolsó 

Jó szerencsét! 

Py
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HANSÁGI IMRE 

1916-2013 

 

„2013. november 6-án Stockholmban elhunyt Hansági Imre vasokleveles bányamér-

nök, az LKAB kőzetmechanikai osztályának nyugalmazott vezetője, a luleai műszaki egyetem 
professzora. 

1916. augusztus 24-én Celldömölkön született Elemi iskolai tanulmányait Veszprém-

ben és Kömyén, a középiskolát a tatai és a veszprémi piarista gimnáziumban végezte. 1934-

ben érettségizett, majd 1935-ben iratkozott be a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem Bánya- és Kohómémöki Osztályára Sopronba, ahol 1940- ben szerezte 

meg a bányamérnöki oklevelét. 
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1934 és 1935 között, egy évig a Salgótarjáni Kőszénbánya R.T.-nél, mint gyakornok Várpalo-

tán dolgozott. Oklevelének megszerzése után ugyanide tért vissza, ahol Hansági Imre üzem-

mérnökként teljesített szolgálatot, de még ugyanebben az évben – 1940-ben – a Kisgyóni Kő-
szénbánya Rt-nél vállalt üzemvezetői beosztást a kisgyóni bányaüzemben. Ezt a munkakört 
1945-ig töltötte be, igaz ezt katonai szolgálat és hadifogság szakította meg. 1945 és 1946 kö-
zött az Egercsehi Kőszénbánya üzemvezetője volt, ami hathónapos internálással végződött. 
1946–1947-ben a Sajószentpéteri Szénbányáknál volt üzemvezető, és onnan helyezték át az 
Országos Tervhivatalba, ahol főmérnök, majd osztályvezető volt. Innen került az ÁVH börtö-
nébe, ahol koholt vádak alapján, mint a tervezett ún. bányamérnök per egyik kiszemelt 
vádlottjelöltje, 17 hónapot töltött. Kiszabadulása után 1954 és 1956 között a Középdunántúli 
Szénbányászati Tröszt Ajka-Jóka- i bánya üzemének főmérnöke volt. Az októberi forradalmat 

követően, 1956 decemberében Svédországba távozott.  

1957 és 1981 között a Luossavaara–Kirunavaara AB alkalmazásában állt előbb Kirunában, 
majd Stockholmban, először kutatómérnökként, majd főmérnökként, végül a kőzetmechanikai 
osztály vezetőjeként. 1981. december 31-ével vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként 1982–1984 

között a Malmexporet AB, 1985 és 1990 között a Procordia AB tanácsadójaként tevékenyke-

dett. 

Változatos életpályáját számos eredmény jelzi: 1947-ben ő vezette be a frontfejtést Sajószent-

péteren. Az LKAB üzemeiben, Kirunában és Malmbergetben ő vezette be 

a kőzetmechanika gyakorlati alkalmazását és az ő nevéhez fűződik a kő-
zetmechanikai osztály felállítása is a svéd vállalatnál. Kőzetmechanikából 
a Lulea-i műszaki egyetemen kőzetmechanikából professzori képesítést 
szerzett. 

Találmányai közül a legjelentősebbek a Kiruna-bult (előfeszített bebeto-

nozott kőzethorgony), a langrasbrytning (omlasztásos hosszúfalú fejtés) 
és a magasinerande skivrasbrytning (tárolásos-

osztószintes omlasztásos fejtés). 

55 publikációja jelent meg magyar, svéd, német és angol nyelven. 
Ezek közül öt könyv, illetve könyvrészlet, 50 pedig folyóiratcikk. Ez 

utóbbiak közül három lapunkban jelent meg. A Gyakorlati kőzet-

mechanika az ércbányásztban c. könyvét 1985-ben a Műszaki 
Könyvkiadó jelentette meg. Néhány évig a Nemzetközi Kőzetmecha-

nikai Iroda (Internationales Büro für Gebirgsmechanik, IBG) ércbá-
nyászati bizottságának volt vezetője. 

1951 és 1952 között a Budapesti Műszaki Egyetem esti tagozatán Bányászati tervgazdálko-

dást, 1976 és 1977 között a Lulea-i Műszaki Egyetemen gyakorlati kőzetmechanikát oktatott. 

Egyesületünknek 1941-ben lett tagja. 1952-ben a bányászati szakosztály titkára volt. 

1951 és 1952 között a Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Bizottságának titkári tiszt-

ségét is betöltötte.”27
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DR PETŐ SZILVESZTER 

1923 – 2013 

 

„ Dr. Pető Szilveszter nyugalmazott egyetemi tanár 80 éves 

1923. december 25-én született Pethő Szilveszter, az Eljárástechnikai Tanszék profesz-

szora, az MTA doktora, aki az ásványelőkészítés teljes tudomány- és szakterületét mélyreha-

tóan ismeri, műveli. Életútja példaként szolgálhat a tudomány, a szakma, az oktatás területén 
dolgozóknak egyaránt. 

A soproni Magyar Királyi Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya, Kohó- és 

Erdőmémöki Karán 1949-ban szerzett bányamérnöki oklevelet. Közel tíz éves szakmai gya-

korlat után – Dudar, Úrkút, Kurittyán, Felsőnyárád, Sajószentpéter, Herbolya – 1956-ben 

került a Soproni Műszaki Egyetem Érc-, és Szénelőkészítési Tanszékére adjunktusi beosztás-

ba. 1960-ben védte meg kandidátusi értekezését, 1961-ben egyetemi docensnek, 1972-ben 

egyetemi tanárnak nevezik ki. 1980-tól tanszékvezető-helyettes. 

Tudományos kutatói munkásságát mintegy 300 publikáció, több mint 
száz, az irányítása alatt készített kutatási jelentés jellemzi, témaveze-

tésével számos egyetemi doktori disszertáció és kandidá-tusi érteke-

zés készült. Oktatóként két egyetemi és egy mérnöktovábbképző jegy-

zetet írt. 

1976-ban „Szétválasztási és homogenizálási műveletek értékelése, 

különös tekintettel a számítógépes ellenőrzésre és irányítás-

ra” című értekezésével elnyeri az MTA műszaki tudományok 

doktora fokozatát. A munkájában kidolgozott módszert a 
DIN szabvány szétválasztási műveletek értékeléséről szóló 
részbe beépítik. 

Az 1980-as évektől fő kutatási tématerületei az ásványi 
nyersanyagok mintavételezése, a szétválasztási folyamatok 
és az aprítás matematikai jellemzése; az eljárások modelle-

zése, számítógépes folyamatirányítása. 1985-ben vonult 

nyugdíjba, 1985–1995 között másodállásban továbbra is a 
tanszékkutatója-oktatója, és mind a mai napig aktív tudomá-
nyos kutatómunkát folytat, publikál. 

Nemzetközileg elismert szakemberként szoros szakmai kapcsolatokat tartott fenn külföldi kol-

légáival, két évtizedig tagja a Nemzetközi Ásványelőkészítési-, valamint a Szénelőkészítési 
Kongresszusok Tudományos Bizottságainak. A MTA Köztestületének 1995-től, Bányászati 
Tudományos Bizottságának 1976-tól tagja. Ugyancsak tagja több akadémiai munkabizottság-

nak. 
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Birtokosa a Munkaérdemrend (bronz 1965), Kiváló Bányász (1955), Kiváló Munkáért (1979), 
álla-mi, a “Pro Facultate Rerum Metallicarum” egyetemi (1989) kitüntetéseknek. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1949-tól tagja. Az Egyesület 
1989-benés 1999-ben Sóltz Vilmos, 1992-ben Centenáriumi Emlékéremmel tüntette ki, ugya-

nebben az évben Tiszteleti Taggá választotta. 

Pethő Szilveszter széleskörű műveletséggel rendelkező ember, aki az alkotó munkát kedveli, 
pél-damutató a kitartó munkában, a tudományos és nyelvi igényességben, a fiatal kutatók 
felkarolásában,támogatásában, a hazaszeretetben. 

Tisztelt Professzor úr! További alkotásban gazdag éveket, jó egészséget és Jó szerencsét kívá-
nunk! 

Dr. Csőke Barnabás  

egyetemi tanár, tanszékvezető'28
 

 

 

DEMETER TIBOR 

1929 – 2019 

 

„1929-ben született Királdon, középiskolai tanulmányait Ózdon, egyetemi tanulmá-
nyait a Soproni Egyetemen végezte. Abszolutóriumot 1954-ben, ok-

levelet 1955-ben szerzett. 

1954-től a Diósgyőri Szénbányák mérnökség vezetője, majd a Bor-

sodi Szénbányák aknaüzemeiben (Anna- bánya, Berentebánya és 
Sajószentpéter II. akna) aknavezető főmérnök, 1961–64-ben a Mis-

kolci Kerületi Bányaműszaki Felügyelőségterületi főmérnöke volt. 

1964-től az 1990. évi nyugdíjazásáig a Borsodi Szénbányák Bánya-

művelési Osztályán dolgozott területi főmérnöki-, osztályvezető-

helyettesi-, majd osztályvezetői munkakörben. Közreműködésével a 
Borsodi Szénbányáknál nagyfokú termelés-koncentráció és magas 
gépesítettség jött létre, melynek következtében az 5 millió t/év termelést a korábbi 25 helyett 
12 bányából tudták megvalósítani kedvező gazdasági eredményekkel. 

A bányaművelési és műszaki fejlesztési tevékenység mellett a fiatal kollégák szakmai vetélke-

dőinek szervezésében, irányításában és zsűrizésében, valamint a technikus to-

vább-képzésekben is közreműködött. Szakmai munkásságát négy esetben Kiváló Munkáért, 12 

esetben Kiváló Dolgozó kitüntetéssel, és. Szolgálati Érdemérmekkel jutalmazták. 
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Az OMBKE-nek 1954-től tagja, a Sóltz Vilmos-emlékérmek kitüntetettje. A borsodi szervezet 

konferenciáin és szakmai délutánjain számos előadást tartott, melyek összefoglalói a BKL 
Bányászatban is megjelentek. 

Szakmai munkásságát számos érdeméremmel ismerték el. 

Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. július 25-én volt Borsodbótán.”29
 

 

 

ALEVA JÁNOS 

1931 – 

 

„ Aleva János okl. bányaművelő mérnök 

1931-ben Szuhakállón született. 1951-ben Győrben érettségizett, majd tanulmányait 
Miskolcon, a Bányamérnöki Karon folytatta. 

Oklevelének megszerzése után a Hejőcsabai Cementgyár mészkő-
bányájában kezdett dolgozni. 1957. ápri-lis 1-jén áthelyezték a Bor-

sodi Szénbányászati Tröszt szuhavölgyi külfejtésére. 1958. január l-
jétől 1958. július 31-ig Sajószentpéter II. aknán a vékonytelepi jö-
vesztés gépesítési kísérletekben vett részt. 1958. augusztus l-jétől 
Kazincbarcikai Bányaüzem herbolyai külfejtésének főmérnökévé 
nevezték ki. 

1959. november 1-jén a Borsodi Szénbányászati Tröszt tervezési 
csoportjához került mint tervezőmérnök. Jelentősebb munkái Rudolf-akna keleti fővágatának, 
Edelény IV akna függőleges légaknájának, valamint robbanóanyag raktárak, szivattyútelepek 
és szállítógép házak tervezései voltak. 

1962-től 1964-ig beosztott mérnök volt Ormosbánya II. aknán, 1964-től 1973-ig Edelény III. 
akna főmérnökeként irányította a vékonytelepi kamrafejtést. 1975-től a Borsodi Szénbányák 
biztonságtechnikai osztályán dolgozott. 

1977-ben az Aknamélyítő Vállalat borsodi körzetéhez került, ahol a Csehszlovákiában lévő 
részlegének vezetésével bízták meg. A Magnezit Művek ércbányáiban fejtés-előkészítő munkát 
végeztek. 

1978. augusztus 1-jén helyezték át területi főmérnöki beosztásban a Miskolci Kerületi Bánya-

műszaki Felügyelőségre, ahol szakfeladatként a külfejtések általános kérdéseivel foglalkozott. 

Közben, 1982–1984-ben két évig bányászati szakértőként Kubában dolgozott. 1988. augusztus 
31-én vonult nyugdíjba. 

A biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében több elemzést, tanulmányt készített, 
amelyek elsősorban üzemi felhasználásra kerültek. 
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Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Három alkalommal Kiváló Dolgozó jelvényt, egy 
alkalommal Kiváló Dolgozó oklevelet kapott. Megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem 
valamennyi fokozatát. 

1958 óta tagja az OMBKE-nek, 1988-ban Sóltz Vilmos Emlékéremmel tüntették ki. 

Munkáját a következő kitüntetésekkel ismerték el: Kiváló Ifjú Mérnök (arany, ezüst plakett), 
Kiváló Dolgozó jelvény, oklevél (1966,1968,1970,1972,1976), Kiváló Munkáért (1988), Bá-
nyász Szolgálati Érdemérem (bronz, ezüst, arany, gyémánt), OMBKE Sóltz Vilmos-emlékérem 
(1988,2008) 

Gyémántoklevél jubileumi diplomában részesült, 2016-ban.”30
 

 

„… „A bányászok minden korban közösséget alkottak, és rendkívül összetartóak vol-

tak” – nyilatkozta az Északnak Aleva János vasokleveles bányamérnök, az ünnepség egyik 
résztvevője. – Lent a bányában is csapatban dolgoztak, azt szokták mondani például, hogy egy 
ember nem bányász. 

– Bányatelepen nőttem fel, Kurityánban, onnan eredt a szakma iránti szeretetem. Ott minden-

ki a bányászatból élt, és az ember gyerekként hallgatta a bányászokat, hogy mit beszélnek, és 
mi is kíváncsiak lettünk. Megnéztünk egy-két dolgot – még sötétben is – a bányában gyerekfej-

jel – mesélte mosolyogva. – Így adódott, hogy elkezdtem az egyetemet a bányamérnöki karon, 
ahol 1956-ban végeztem. Miskolcon kezdtünk, Sopronban végeztünk, mert akkor megosztott 
képzés volt. Ez a 65 év, ami közben eltelt, azt is hozta, hogy idén a Miskolci Egyetemen vehet-

tem át a vasdiplomámat. 

– Most már csak az emlékezet marad meg lassan – tette hozzá. – A bányászokra emlékezünk, 
kegyelettel azokra, akik az életüket vesztették, azokra, akik már nincsenek közöttünk, és tiszte-

let az élőknek is – mondta az egykori bányamérnök az ünnep kapcsán. 

 Egy bányásznemzedék eltűnt, és már nincs, aki megtanítsa a fiatal nemzedéket erre a 
szakmára   

– A múlt már csak emlékezés, 1990-től majdnem minden bányát bezártak, ez alatt a három 
évtized alatt felnőtt egy korosztály, amelyik nem is tudja, hogy milyen ez a hivatás, esetleg a 
szüleitől, nagyszüleitől hallott róla. Bányászat végeredményben most is van, hiszen az útépí-
téshez, építkezéshez kellenek többek között a kavics- és bazaltbányák is. Tőlünk gazdagabb 
ásványi lelőhelyeken pedig vannak ritka földfémek, amelyeket az „okoskütyükhöz” használ-

nak. Tehát amíg többek között televíziókat, telefonokat gyártanak, addig bányászkodni is kell. 
Emellett persze a nemesfémbányászat is megmarad – tette hozzá a szakember. Ebben a tér-

ségben azonban már Aleva János szerint nincs jövője a bányászatnak. – Szénvagyon még van, 
de az már tüzelésre nem korszerű. Másrészt pedig régen is mondták, hogy ezeket a bányákat 
később majd meg lehet nyitni. Meg lehetne, de kivel, mikor? – tette fel a kérdést. – Egy bá-
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nyásznemzedék eltűnt, és már nincs, aki megtanítsa a fiatal nemzedéket erre a szakmára – 

összegezte Aleva János…”31
 

 

 

KALÓ JÁNOS 

1932–2009 

 

„ Kaló János okl. bányaművelő mérnök 

1932-ben Mezőkövesden született. Középiskoláját is itt végezte, majd 1951-ben beirat-

kozott Miskolcon a NME Bányamérnöki Karára. 1956-ban Sopronban szerzett oklevelet. 

Oklevelének megszerzése után a Borsodi Szénbányák sajószentpéteri II. és III. aknájánál 
kezdte meg üzemi munkáját. 1958-tól a Sajószentpéter III. aknán bányamester, majd а II. ak-

nán gépesítési mérnök volt. 1963-tól a Bükkaljai Bányaüzem műszaki csoportjának vezetője, 
1965-tól Berente-táró, 1971-től Sajószentpéter III. akna vezetője lett. 
1974-ben Berente vezetőjévé nevezték ki. E feladatot látta el Berente be-

zárásáig, 1977-ig. 

Közreműködésével a Sajószentpéter II. akna „kísérleti bányaként műkö-
dött, ahol Gornyák-, Sahtyor-kombájnok, széngyaluk (Löbbe-Hobel, cseh-

gyalu) üzemeltek. A borsodi II. telepben Sajószentpéter II. aknán és Be-

rentén bevezették és fejlesztették a korszerű fejtéstechnológiákat, előbb fa, 
majd acéltámos biztosítással. 

1977-től az 1989. évi nyugdíjazásáig a Borsodi Szénbányák távlati tervezési és kutatási osztá-
lyán dolgozott műszaki főelőadóként. Az osztály feladata volt a fejlesztések, mezőbővítések, új 
bányanyitások terveinek elkészítése, a Paletta-terv kidolgozása, különös tekintettel az új bá-
nyák (Dubicsány–Forrásvölgy) tervezésére. 

A bányaüzemeknél számos oktatást vezetett (vájár, gépkezelői, robbantó mesteri, korszerű 
biztosítási, jövesztő gépkezelői, bányamentő). 1980-tól 1989-ig számos előadást tartott az 

akkor biztató reményekkel teli vállalatfejlesztési tervekről. 

Szakmai munkásságát hat esetben Kiváló Dolgozó kitüntetéssel ismerték el. A Kiváló Bányász 
miniszteri kitüntetést 1975-ben kapta meg. 1977-ben Kiváló Újító lett. Elnyerte a Bányász 
Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst és arany fokozatát. 

2002-ben a helyi bányász emlékhely avatása alkalmára megírta a „Sajószentpéter környéke 
szénbányászatának története" című monográfiáját. 

Az OMBKE-nek 1953-tól tagja. A Sóltz Vilmos Emlékérem tulajdonosa.”32
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TUSKÁN JÓZSEF 

1930 – 2008 

 

„Tuskán József okl. bányaművelő mérnök 

1930-ban Hatvanban született. Középiskoláit Hatvanban és Budapesten végezte. Bá-
nyaművelő mérnöki oklevelet 1956. augusztus 31-én szerzett a Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karán, majd ugyanezen az egyetemen 1969.november 27-én bányaipari gaz-

dasági mérnöki diplomát kapott. 

1956-ban, mint beosztott bányamérnök kezdte meg munkáját a Borsodi Szénbányászati Tröszt 
Miskolci Bányaüzemének lyukói aknaüzemében. Itt szellőztetési feladatokat látott el, de vizs-

gálnia kellett a frontfejtések folyamatos kapcsolódásait is. 

1958. június l-jén kinevezték a bányaüzemhez tartozó annabányai akna, majd később a 
mártabányai akna és a beruházás alatt álló Erenyó-akna vezetőjének. Kezdeményezésére 
1961-ben Annabányán a vállalat jóváhagyásával és támogatásával, kísérleti jelleggel korsze-

rű biztosítási rendszert dolgoztak ki, egyedi acéltámos, acélsüveges fejtésbiztosításra tértek 
át. 

1962 végén kinevezték a Sajószentpéter Bükkaljai Bányaüzem főmérnökévé. Áthelyezésekor 8 
aknaüzemet, 2 iparvasutat, 5 lakótelepet, számos háttérintézményt és közel 4000 főt vett át. 

Többek között megbízták a kis termelésű, alacsony teljesítményt nyújtó, 
gazdaságtalanul működő aknaüzemek fokozatos bezárásával. 1977-ig öt 
aknaüzemet számoltak fel, de a három aknaüzemmel is teljesítették terme-

lési tervüket. 

Fő céljai között szerepelt a Tervtáró akna rekonstrukciós beruházási prog-

ramjának határidő előtti befejezése, a termelő aknaüzemek tömegtermelő 
frontfejtéseinek komplex önjáró biztosítása, a nagy teljesítményű marótár-

csás jövesztő gépek alkalmazása. A feltáró és fejtéselőkészítő gépek alkalmazásával elérték, 
sőt túlhaladták a tervezett 90–100 m/hó munkahelyi teljesítményt. 

1983. október l-jén a bányaüzem igazgatójává nevezték ki. Ebben a beosztásban dolgozott 
1990. december 28-ig, nyugdíjba vonulásáig. 

Kiváló munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Megkapta a Munka Érdemrend bronz és 
ezüst fokozatát, a Bányász Szolgálati Érdemérem mindhárom fokozatát. Kiváló Bányász mi-

niszteri kitüntetést két esetben, Kiváló Dolgozó kitüntetést 13 alkalommal kapott.”33
 

 

 

DR SZALAI LÁSZLÓ 

1932 – 2009 
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„ Dr. Szalai László 

Egy éve adtunk hírt arról, hogy 2009. január 5-én elhunyt dr. Szalai László PhD, 
aranyokleveles bányaművelő mérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, nyugdíjas műszaki-
gazdasági tanácsadó, nyugdíjas egyetemi docens. 

Kinek-kinek mást jelentett személyed, a Veled való kapcsolat. Én édesapámat, tanáromat, 
bányamérnök kollégámat vesztettem el, a bányászok egyre fogyó csapata a tudóst, a hagyo-

mányokat ápoló „bányászvallású vad bányászt”, az aranyokleveles bányamérnököt tisztelték 
benned. Rajongással szeretett feleséged, gyermekeid, 11 unokád, családtagjaid, barátaid, 
évfolyamtársaid, kollégáid – néhány százan – ott álltunk koporsódnál, hogy elbúcsúzhassunk 
tőled. Akkor, ott, a szomorúság idején egy régen olvasott mondat jutott eszembe: „Csak a 
teste.” Emlékezzünk Rád életutad felidézésével. 

Szalai László 1932. május 20-án született Berentén, bányavállalkozó, bányász családban. Az 
elemi iskolai tanulmányait Sajószentpéteren, a középiskolát az egri ciszterci Szent Bernát 
Gimnáziumban, majd a miskolci Fráter György Gimnáziumban végezte. 

1950-ben érettségizett kitűnő eredménnyel, de származása miatt nem ta-

nulhatott tovább, annak ellenére, hogy 1949-ben „Kiváló Tanuló” minisz-

teri kitüntetést is kapott. 

Egy évig a Kondói Bányaüzemben vállalt fizikai munkát, így munkásként 
1951-ben felvették a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára. 

1956 áprilisában, Sopronban védte meg diplomáját jeles eredménnyel. A 

selmeci diákhagyományok ápolása miatt az akkori politikai hatalom nem engedte, hogy ta-

nársegédként dolgozhasson az Egyetemen, így végzés után Balatonalmádiba helyezték el a 
Bauxitkutató Vállalathoz, ahol felelős műszaki vezető, mélyfúrás-vezető lett. 1957-ben áthe-

lyezték a veszprémi székhelyű Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszthöz. Itt technológiai, 
műszaki fejlesztési, valamint központi bányamentő-parancsnoki feladatokkal bízták meg. 
1960-ban kérte áthelyezését a Borsodi Szénbányászati Tröszthöz, előbb Bánfalván aknaveze-

tő, majd az Edelényi Bányaüzem biztonsági és szellőztetési mérnöke, később Miskolcon, az 
Igazgatóságon munkaszervezési, bányagazdasági, távlati tervező mérnök volt. 

1976–1981 között a Nehézipari Minisztérium Műszaki Fejlesztési Főosztályának bányászati 
tudománypolitikai főmérnöke volt. A NIM megszűnése után 1990. október 15-ig a Borsodi 

Szénbányák műszaki-gazdasági tanácsadója volt, innen vonult nyugdíjba 41 év bányászati 
munkaviszonyt követően. 

A miskolci NME Ipargazdaságiam Tanszékén folyó kutatásokba 1963-tól, részben a MTESZ 
Megyei Szervezet Ipargazdasági Bizottsága tagjaként, részben vezető-továbbképző megbízá-
sok alapján kapcsolódott be. 1970-től meghívott egyetemi előadó volt, 1974-től mellékfoglal-

kozású oktató; 1984-től egyetemi docens. Egyetemi oktatói tevékenysége során mind a három 
mérnöki karon kapott feladatokat, nagyobb részben a Bányamérnöki Karon folyóképzés, va-

lamint a bányagazdaságtani, bányászati szervezés- és vezetéstudományi doktori, kandidátusi 
minősítésre készülők irányítása foglalta le. Élete végéig szívügye volt a fiatalok tanulásra 
való buzdítása, továbbképzésük, tanulmányaik segítése. 1974. június 26-án védte meg ergo-

nómiai-szervezési tárgyú kandidátusi disszertációját. 
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Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 1953-tól volt tagja, több időszak-

ban és több csoportban is tisztségviselője. A Szervezési és Vezetési Társaság választmányának 
tagja volt a Társaság megalakulásától,1970-től 1996-ig, 1982–1996 között a Borsod megyei 

Szervezési Szakosztály elnöke volt. A MTESZ Borsod megyei Számítástechnikai Bizottságának 
megalakulásától, 1963-tól volt tagja, majd alelnöke. E bizottság átalakulásával létrejött Ne-

umann János Számítógéptudományi Társaságnak, illetve Borsodi Szervezetének alapító tagja, 
később elnöke lett, mely tisztséget 1976-ig látta el. 

A Magyar Tudományos Akadémia osztályközi Bányaegészségügyi és Bányászati Ergonómiai 
Tudományos Bizottságának megalakulásától, 1977-től 1990-ig titkára, 1990–1993 között a 
Bányászati Tudományos Bizottság ilyen nevű albizottságának elnöke, az 1993-ban ismét visz-

szaállított osztályközi Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság 
bányász alelnöke volt. A bányaegészségügy területén legfontosabb eredménye, hogy a Bizott-

ság keretein belül megszervezte az MTA Orvosi- és Földtudományok Osztályainak együttmű-
ködését a bányamunka humanizálása érdekében. Ennek köszönhetően egzakt mérésekkel, ta-

nulmányokkal alapozhatták meg a bányászok, földalatti bányamunkát végzők korkedvezmé-
nyes nyugdíjazását lehetővé tevő jogszabályok bevezetését. A bányászati ergonómia területén 
végzett kutatásai eredményeképpen – többek között – a borsodi medencében korlátozták a 
vékonytelepi fejtések művelését, fejlődött a mozgásszervi betegségben szenvedő bányászok 
rehabilitációs lehetősége, munkavédelmi kockázatértékeléseknél még ma is az általa és tudós-

társai által megalapozott módszereket alkalmazzuk a bányászatban. 

1992-től az MTA Bányászati Tudományos Bizottságának a tagjává választották. 2005-ben az 

Akadémia tisztújítása során megválasztották az osztályközi bizottság alelnökévé, a Bányászati 
Tudományos Bizottság, valamint a Miskolci Akadémia Bizottság Bányászati, Műszaki-földtani 
és Környezetvédelmi Szakbizottság tagjává. 

Szakmai és tudományos eredményeit összesen 117 publikáció (ebből 3 önálló könyv, 10 könyv 
társ-szerkesztőként vagy társszerzőként, 38 folyóirat-, 8 könyv-cikk; 43 konferencia kiadvány, 
11 kutatási jelentés, 5 nyertes tudo-mányos pályamunka) tartalmazza. 
Kitüntetései: „Kiváló Tanuló” (1949); hatszoros „Kiváló Ifjú Mérnök” (1963-1974); SZOT-

KISZ KB-OMFB ezüstérmes (1965), majd aranyérmes közgazdásza (1966); Bányászati Szol-

gálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatai; „Kiváló Munkáért” (1978,1983) 
BKL Bányászat Nívódíja (1972); Jan Szcepanski Emlékplakett (Krakkó, 1972); Sóltz Vilmos-

emlékérem (OMBKE, 1993, 2003), SZOT aranyérem a bányaegészségügyi kutatásokért 
(1990); a Szlovák Bányászati Egyesület tiszteletbeli tagja (1992); Szent Borbála-emlékérem 
(1997); Magyar Bányászatért Emlékérem (2007). 

Kitüntetéseméi is büszkébb volt azonban tizenegy unokájára, négy gyermekére, akik közül 
hárman még mindig a bányászatban dolgozunk és feleségére, akit másodéves erdészhallgató-
ként ismert meg, akivel szeretetben nevelték föl gyerekeiket és tartották össze a családot. 

Oly hiábavalóságnak érzem a szavakat, talán a 2009. január 9-én, a miskolci Mindszenti-
temető ravatalozójában, hamvasztás előtti szertatáson elhangzott Szeretet-himnusz fejezheti ki 

méltón éltedet, vagy dr. Izsó István miskolci bányakapitány búcsúztató szavai vigasztalhat-

nak:  
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„Laci bácsi! Most nagy-nagy csendet, ürességet érzünk, pedig milyen jó volt érezni azt 
az állandó tenni akarást, azt a vibrálást, amely belőled áradt; milyen jó volt melegedni annál 
a tűznél, amely benned lobogott. Hiszem, hogy ennek a tűznek a szikrái most is itt vannak a 
lelkünkben és megőrizzük ezt a lángot, megőrizzük emlékedet. Régi szokásunk szerint, bá-
nyászköszöntéssel búcsúzunk tőled az Alma Mater, a szakmai és tudományos szervezetek, ba-

rátaid, volt munkatársaid és tisztelőid nevében. Nyugodj békében! Jó szerencsét!” 

Szalai Ferenc”34
 

 

 

CZIKE ALBERT 

1916–1986 

 

„1986. március 19-én súlyos szenvedéstől váltotta meg a halál Czike Albert bánya-

mérnököt, a Borsodi Szénbányák kiváló műszaki tanácsadóját. 

Sopronban született 1916. április 21-én. Apja közismert soproni pedagógus és múzeumigazga-

tó volt. Elemi és középiskoláit Sopronban végezte, az ottani reáliskolában 1934-ben kitünte-

téssel érettségizett. Utána beiratkozott a budapesti műegyetem Általános 

Mérnöki Karára, de visszatérve szülővárosába,egyéves a Sopron városi 
mérnöki hivatalban folytatott gyakornokoskodás után a műegyetem sopro-

ni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán szerzett bányamérnöki diplomát 
1942-ben. 

Már szigorlóként a MANAT Ásványolaj művek szolgálatába állt, ahol, 

mint beosztott mérnök, majd üzemvezető működött 1945 novemberéig. 
Utána néhány hónapig az Egercsehi Kőszénbányánál beosztott mérnök, 

1946. júniustól pedig az Urikány Zsilvölgyi Szénbányák RT. Brennbergi bányaüzemében be-

osztott, majd üzemvezető mérnök. 1949–1950-ben a borsodi Rudolltelepen műszaki vezető, 
1951-ben Salgótarjánban üzemvezető, azután Komlón aknavezető. 

1952-ben kerül véglegesen a borsodi szénbányászathoz. Előbb Baross-akna és Pálinkás-táró 

üzemvezető mérnöke, 1952 őszétől pedig a Sajókazinci Szénbányák N. V. főmérnöke. Ennek 
megszűnte után Kondón üzemi főmérnök, majd 1957-től a trösztterületi főmérnöke. 1963-tól a 
Borsodi Szénbányászati Tröszt bányaművelési osztályvezetője, 1972-től főosztályvezető-

helyettes és 1973-tól az 1976. decemberi nyugdíjba vonulásáig műszaki tanácsadó. 

A változatos beosztásokban igen nagy gyakorlatot szerzett a szénbányák korszerűsítésében, az 
acélíves biztosítás, a fejtések teljes körű gépesítésének bevezetésében és a termelési tervek 
kidolgozásában. Kellemes, korrekt modora és őszinte véleménynyilvánítása miatt munkatársai 
és felettesei egyaránt nagyra becsülték. Négy ízben tüntették ki Munkaérdeméremmel, illetve 
Kiváló Dolgozó kitüntetéssel. 
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1952-től tagja a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének, 1958-tól egyesületünknek. Mint 
nyugdíjas is szívesen járt az egyesületi rendezvényekre, amíg egyre súlyosodó betegsége meg 
nem akadályozta ebben. 

A hamvasztás utáni halotti gyászszertartás április11-én volt Sajószentpéteren. Az urna mellett 
a Borsodi Szénbányák vezérigazgatójának vezetésével 32 műszaki vezető fölváltva állt díszőr-

séget, miközben a bányászzenekar gyászdalokat játszott. A búcsúbeszédet Forrai József léte-

sítményi főmérnök mondta a vállalat és az egyesület nevében. 

Czike Albert hamvait Sopronban helyezték öröknyugalomra a családi sírban.”35
 

 

 

DR BALOGH BÉLA 

1932 – 2015 

 

„ Dr. Balogh Béla okl. bányaművelő mérnök 

2015. április 2-án elhunyt dr. Balogh Béla aranyokleveles bányamérnök. 

Középiskolai tanulmányait a sátoraljaújhelyi Piarista és a miskolci Fráter György 
Római Katolikus Gimnáziumban végezte. Bányaművelő mérnöki oklevelét 1956-ban szerezte 

Sopronban. 

Szakmai életútja végig a Borsodi Szénbányák Vállalathoz kötődött. 1956–57-ben beosztott 

mérnök Kondón, Rudolftelepen. 1958-1963 időszakban Alberttelep I. aknán akna-fómémök. 
Itt TH biztosítás bevezetése, vízvédelmi problémák megoldása, egy több éve tartó bányatűz 
felszámolása és Alberttelep IV függőleges akna lemélyítése volt a fő feladat. 

1963 és 1977 között az Edelényi Bányaüzem főmérnöke. A vékony (1,0–1,2 m) telepekben be-

vezette a komplexen gépesített frontfejtéseket, megoldotta a rétegvizek lecsapolását. Lemélyí-
tette Edelény IV aknát. 

1973–77-ben a Miskolci Bányaüzem főmérnöke. Feladata volt a munka-

fegyelem megjavítása, a mátyástelepi bányászkodás megszűntetése, 

Erenyőbánya bezárása, Lyukóbányán egy nagy termelési kapacitás meg-

teremtése és egy nagy bányatűz felszámolása. 

1977-ben megbízzák a vállalat távlati tervezési osztályának megszervezé-
sével, majd 1978–1980-ban a vállalat fejlesztési főmérnöke. Nagy prog-

ramok voltak ekkor: Putnok, Feketevölgy, Lyukóbánya fejlesztése, 
dubicsányi új aknák beindítása. 1980. január l-jével kinevezték a vállalat műszaki vezérigaz-

gató-helyettesének. Ezt a beosztást 10 éven keresztül, 1990. december végéig – nyugdíjba me-

neteléig – látta el. Ezen idő alatt nagyot lépett előre a vállalat a vágathajtások és fejtések gé-
pesítésében, és megépült a Berentei Mosómű. 

                                                 
35

 Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1986 (119. évfolyam, 1-12. szám)1986-07-01 / 7. szám 



Sajószentpéter szénbányászata 41. Sajószentpéteri arcképcsarnok 

38 

Szoros kapcsolatot tartott az egyetem szinte minden tanszékével. Tagja volt a Bányamémöki 
Kar Tanácsának. A Miskolci Egyetem a Signum Aureum Universitatis Miskolciensis kitünte-

téssel ismerte el odaadó tevékenységét. 22 publikációja jelent meg, többségében a Bányászati 
Kohászati Lapokban. Egyetemi doktori értekezését rétegvízvédelmi témakörben írta és 1983-

ban védte meg. 

1956-tól az OMBKE tagja. 1981 és 1990 között a Bányászati Kohászati Lapok szerkesztő bi-

zottságának tagja és az egyesület alelnöke. Áldozatkész munkáját az OMBKE a SóltzVilmos és 
Mikoviny Sámuel Emlékérmekkel ismerte el.”36

 

 

 

FELDBAUER KÁROLY 

1928 – 2007 

 

„ Feldbauer Károly bányamérő technikus szíve 2007. augusztus 31-én este a miskolci 
Semmelweis Kórházban megszűnt dobogni. 

1946-ban, mikor munkába állt, még nem államosították, csak „állami kezelésbe vették” a 
Borsodi Szénbányák Rt. sajószentpéteri bányaüzemét. Középiskolai – négy polgári – végzett-
séggel rövidebb fizikai beosztást követően írnok, majd bérelszámoló csoportvezető lett az 

1948-ban létrehozott állami szénbányászat sajószentpéteri székhelyű terü-
leti központjában. Az 1951. évi Bányásznapra irányításával dolgozták fel a 
Kondói Bányaüzem több mint 1200 dolgozójának a hűségpénz kifizetésé-
hez szükséges adatait. Ez akkor a sok magánbányánál korábban eltöltött 
munkaidő értékelését, a katonai szolgálat és hadifogság idejének bonyolult 
nyomozásnak is beillő felderítését kívánta meg. Pontos munkája és sze-

rénysége miatt mindenki szerette. 

Közben az NB И-ben – később az NB I/B-ben is – bajnokságot nyert sajószentpéteri labdarú-
gó csapatnak is egyik meghatározó játékosa volt: a „beton-bekk”, ahogyan a sajószentpéteri 
mérkőzéseket a rádióban sokszor közvetítő fiatal Szepesi György nevezte. A futballisták akkor 
még valóban „amatőrök” voltak: a sportolók munkaidő kedvezményét csak később vezették 
be.”37

 

 

 

KÁRPÁTHY LÓRÁNT 

1924 – 2015 
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„ Kárpáty Lóránt vasdiplomás bányamérnök, az OMBKE tiszteleti tagja, 2015. június 
17-én, szűk egy hónappal 91. születésnapja előtt váratlanul elhalálozott. Váratlanul, mert bár 
„szép kort” élt meg és a mozgása, a fizikuma már gyengélkedett, de szellemi frissességben, 
élni akarásban – „a százból nem adunk” ígéretével – sok olvasással, rejtvényfejtéssel, csa-

láddal, barátokkal találkozással élte napjait, míg hirtelen az utcán összeesett. 

Salgótarjánban, a központi bányakolónián született 1924. július 13-án bányatisztviselő csa-

ládba, így már gyermekkorában magába szívta a bányász közösségek összetartozást sugárzó 
szellemét, a szorgalmas munka tiszteletét. 

A salgótarjáni reálgimnáziumban kitüntetéssel érettségizve, a Salgó Rt. ösztöndíjával kezdhet-

te meg egyetemi tanulmányait Sopronban, melynek költségeit az ösztöndíj megszűnte után a 
tanulmányi szünetekben vállalt földbirtok-rendezési, -mérési munkával igyekezett előteremte-

ni. 

Jó kapcsolatteremtő képességének, közösségi szellemének tudható be, hogy az 1945/46. tan-

évben a hallgatók a patinás Ifjúsági Körelnökének választották. 

Az összes szemeszter lehallgatása után, 1947 nyarán minisztériumi rendelkezéssel Salgóbá-
nyán kezdte meg bányaüzemi gyakorlatát. A Karancs lejtősakna, a baglyasaljai osztályozómű 
és bányatelep megbízott üzemvezetőjeként, az üzemi munkák (és már család) mellett 1949-ben 

szerezte meg a bányamérnöki diplomát. 

1950-től a borsodi szénmedencébe küldték, ahol két évig a Kondói Bányaüzem vezetőjeként 
dolgozott, majd a Sajókazinci Szénbányák Nemzeti Vállalatfőmérnökeként a kondói, 
sajókazinci és bánfalvai szénbányák műszaki irányításával bízták meg. Az általa vezetett gé-
pesítési és technológiai kísérletek elismeréseként 1952-ben főmérnöki megbízást kapott a bu-

dapesti Bányagépalkalmazási Kísérleti és Kutató Intézetben. Innen tíz hónap múlva – családi 
okok miatt – visszatért Borsodba, ahol a Sajókazai Szénbányák, majd a Perecesi Szénbányák 

főmérnöke lett. Széleskörű gyakorlati ismereteire támaszkodva 1955-ben a Borsodi Szénbá-
nyászati Tröszt Beruházási Osztályának vezetésével bízták meg, melynek köszönhetően jó irá-
nyításszervezési és építésirányítási ismeretekre tett szert. 

Az 1956-os forradalom napjaiban, mint erősen nemzeti érzésű és elismerten jó kapcsolatépítő 
szakembert, a munkatársai a hivatali munkástanács egyik vezetőjévé választották. A néhány 
napos vizsgálati fogságtól eltekintve komolyabb retorzióban ugyan nem részesült, de a továb-

bi esetleges zaklatások elkerülése céljából 1957-ben a termelő vállalatot otthagyva, a buda-

pesti Bányászati Tervező Intézetben keresett és kapott feladatot. 11 éven át, előbb, mint irá-
nyító tervező, később a Bányatelepítési Osztály vezetőjeként részt vett a ’60-as évek majdnem 
minden jelentős bányanyitása, nagy rekonstrukciója, beruházási programja kialakításában, 
koncepcionális tervezésében, a hazai szilárd ásványbányászat összes ágazatában. 

Irányításával elkészült az összes hazai szénbányászat reménybeli bányanyitását felölelő első 
országos tervkatalógus. Tagja volt az Országos Ásványvagyon Bizottságnak és a Minisztéri-

umi Műszaki Tanácsnak. 

1968-tól hét éven át a Tatabányai Szénbányáknál a beruházás-előkészítési, majd beruházás-

irányítási munkákért volt felelős. Feladatai súlypontjában a csordakúti és nagyegyházi új 
bányák nyitása, a vízaknák üzembe helyezése, a külszíni szállítás gyökeres korszerűsítése volt. 
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A Magyar Szénbányászati Tröszt 1974. évi megalakulásakor a Beruházási Osztály vezetésére 
kérték fel, mely feladatot a Tröszt 1981-es megszűnéséig látta el. Innen az újonnan alakult 
budapesti Központi Bányászati Fejlesztési Intézetbekerült a bányaműveléshez kapcsolódó 
kutató és tervező osztályok munkáját összefogó bányászati főmérnöknek. Majd az osztályközi 
koordinációt irányító főosztályvezetőként ment nyugdíjba 60 évesen, 1984-ben. Kimagasló 
szaktudása, megbízható munkája, emberi tulajdonságai miatt munkatársai – főnökei, beosz-

tottai egyaránt – mindenhol megbecsülték, mindig kész volt a közösségért önzetlenül csele-

kedni, jó légkört tudott maga körül teremteni, szeretette méltó ember volt. 

Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a szakmai munkától. Hét évig egy gazdasági munka-

közösség szakértői feladataiban, majd még tíz évig néhány megszűnt bányavállalat iratainak 
levéltári megőrzésre rendezésében, előkészítésében vett részt. 

Kárpáty Lóránt aktív résztvevője volt a szakmai civil közösségnek is. 1949-

től, a diploma megszerzésétől, 66 éven át tagja az OMBKE-nek. Közel 50 
évig – jórészt olvasószerkesztőként – részt vett a Bányászati Lapok szer-

kesztésében, négy évig vállalta a főszerkesztői munkát is. Mindig lelkes, 
jobbításra kész híve volt gazdag magyar nyelvünknek. Szerkesztői munkája 
során nagy súlyt fektetett a magyar műszaki nyelv helyes használatára. 

Az OMBKE különböző szervezeteiben vállalt megbízásokat, munkával járó tisztségeket. Az 
Egyesület életében, a szakmai és társadalmi rendezvényeken élete végéig aktívan részt vett. 
Szakirodalmi hagyatéka a bányatelepítések tapasztalatait elemző néhány tanulmány és szak-

cikk, a hazai bányászat zenei kapcsolataival foglalkozó könyvrészlet és a Bányászati Lapok-

ban megjelent számos szakmai és egyesületi hír, könyvismertetés.”38
 

 

 

ZÁHORSZKY LÁSZLÓ 

1931 – 

 

„ Záhorszky László aranyokleveles bányaművelőmérnök  

Borsod községben született 1931. november 17-én. Az elemi iskolákat Edelény község-

ben végezte el. 

Az edelényi bányánál volt villanyszerelő tanuló, majd 1949-ben segédvizsgát szerzett. A bá-
nyaüzem vezetői javaslatára Győrött szakérettségi tanfolyamon vett részt és 1951-ben sikeres 

vizsgát tett, majd ezen évben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre vették fel. A Műszaki 
Egyetem Bányamérnöki Karán 1956-ban, mint bányaművelő-mérnök oklevelet szerzett. A bá-
nyaipari gazdasági mérnök oklevelet 1965-ben sikerült megszereznie. 
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Édesapja bányánál dolgozott mint fizikai munkás, majd raktáros, és végül személyzeti vezető, 
1954-ben halt meg. Édesanyja több évig háztartásban, majd, mint özvegy 
az edelényi tsz- ben dolgozott haláláig. Két testvére van, az öccse is bá-
nyánál dolgozott, mint lakatos, majd mint nyugdíjas, 2008-ban elhunyt. A 

fia is a szénbányánál dolgozott, mint bányatechnikus és beteg-sége miatt 
korán nyugdíjba ment. A „kislánya” földtudományi mérnök oklevelet szer-

zett geográfus szakirányon, és az Aggteleki Nemzeti Park Jósvafői részle-

génél dolgozik. 

Mint bányamérnök 1956-ban kezdte el a pályafutását. Egy év után aknavezető lett Kondón, a 
Sajószentpéteri III. aknán, és végül Berentén. Mint aknavezető 15 évet dolgozott. A vállalati 
szervezetnél – Borsodi Szénbányák – 12 évet dolgozott osztályvezető-helyettesi és osztályveze-

tői beosztásban, majd az utolsó 6 évben, mint bányaüzemi igazgató dolgozott 1990-ig, azaz a 

nyugdíjig. A bányamérnöki munkája során sok kitüntetést kapott a felsőbb vezetőitől. 10 eset-

ben Kiváló dolgozó címet, a Szolgálati érdemérem mindhárom fokozatát, szakcikkekért pedig 

pénzjutalmat és külföldi jutalomüdüléseket.”39
 

 

2016-ban a Miskolci Egyetemen gyémántoklevelet vehetett át.  

 

 

JÁNI GYULA 

1923-1991 

 

„ Jáni Gúla okl. bányamérnök, a Bükkaljai bányaüzem ny. igazgatója, életének 68. 
évében, hosszan tartó súlyos betegség után 1991. június 11-én elhunyt. 

1923. június 26-án Királd-bányatelepen született. Édesapja bányász (vájár) volt, aki üzemi 
baleset következtében megrokkant, így neki már gyermekfejjel munkát kellett vállalni. Előbb a 

vasútnál, ezt követően 1938-tól a bányánál dolgozott, külszíni segédmun-

kásként, majd csillésként. Közben – magántanulóként – elvégezte a polgá-
ri iskola négy osztályát. 

A háború után – ismét munka mellett – a miskolci Gépipari Technikumot 
végezte el, ahol 1949-ben érettségizett. Ugyanebben az évben kezdte meg 
tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán, ame-

lyet 1953-ban Sopronban fejezett be, és szerzett bányamérnöki oklevelet. 

Az egyetem elvégzése után a Bükkaljai bányaüzemben volt egy évig beosztott mérnök, ezt kö-
vetően a Sajószentpéter II. - III. aknák, majd 1957-től a Bükkaljai bányaüzem főmérnöke lett. 

1959-bcn a Borsodi Szénbányászati Tröszt központjába helyezték területi főmérnöki beosztás-

ba. 
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1962-ben a Bükkaljai bányaüzem igazgatójává nevezték ki. 1984-ig, nyugdíjba vonulásáig 
töltötte be ezt a beosztását. 

Jó munkájával, emberségével tiszteletet és megbecsülést érdemelt ki mind a munkatársaitól, 
mind a vezetőitől. Az emberek ragaszkodtak hozzá. 

Kiváló munkájának elismeréseként számos állami és vállalati kitüntetésben részesült. Egyesü-
letünknek 1959 óta volt tagja. 

Alkotó, tartalmas, szép eredményeket felmutató élet fejeződött be távozásával. A család, a 
barátok és tisztelők 1991. június 17-én a bányászhimnusz hangjai mellett búcsúztak tőle a 
miskolci Szentpéteri kapui köztemetőben és immáron örökre köszöntek el tőle a hagyományos 
bányászköszöntéssel, jó szerencsét! 

Forrai József”40
 

 

 

 Az említett nevek mellett nagy tisztelet azoknak a bányász ezreknek, akik a 
sajószentpéteri és környéki szénbányákban dolgoztak! 

Sok név a könyvben is szerepel, a különböző híradásokból eredően, de a többség „névtelen 
maradt”, csak tette a dolgát…  
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 „A tudományos kutatásnak mindig az a vége,  

hogy hirtelen több probléma is felbukkan ott,  

ahol korábban csak egy volt.”1
 

 

1951-ben születtem Bánrévén. Mind a Magyar „Tőkés”, a Rónaföldi (Ruszin), mind a 

Bakó család révén a vasúthoz kötődtünk, ekkor már nagyjából 60 éve. 

Az általános iskola 1-7. osztályait Bánrévén végeztem el. Gyerek- és fiatalkorom meghatáro-

zó élményei a vasúthoz, és a házunk melletti sport-

repülőtérhez kötődnek. A család Kazincbarcikára 
költözése miatt a 8. osztályt az ottani, Május 1. úti 
Általános Iskolában fejeztem be.  

 

Bánréve repülőtér, 1965 nyara 
 

 

 

 

„Bányász” szakközépiskolásként, 
1968 nyara, Kötélpálya Üzemegység 

 

Középiskolai tanulmányaimat a Ságvári Endre 
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola bányászati ta-

gozatán végeztem és 
1969-ben érettségiztem. A tanulmányaim során a Borsodi Szénbá-
nyák üzemeiben, bányáiban a gyakorlataim során sok kiváló embert 
ismertem meg, a szaktanáraim is a vállalat nagyon jó mérnökeiből 
kerültek ki. Ugyanígy a szakoktatói gárda is. 

 

Rég volt… 1970 nyara, 
Szeged, MN3793 

 

Az egyetemi tanulmányok előtt 1 évig katonai 
szolgálatot teljesítettem Szegeden, a 21. önálló 
páncéltörő tüzérosztálynál (MN 3793). 

 

Rég volt… IV. éves gépészmérnök  

hallgatók , 1974 

 

                                                 
1
 Norman Mailer 
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1975-ben védtem diplomámat, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán. 

Gépgyártástechnológus, szerszámozási szakos mérnök lettem.  

A középiskolai szakmai élmények hatására ezután a Borsodi Szénbányáknál álltam munkába. 

A bányáknál a mérnöki pályámat 1975 nyarán, a Szuhavölgyi Bányaüzem Szeles III. aknánál 
kezdtem, mint beosztott mérnök. E bánya akkor még rendelkezett vastámos fronttal is, de a 

többi fejtésben már Dobson-keretes, majd KM-87 biztosítás működött és maróhengeres jö-
vesztés. Később ide a célirányosan tervezett Fletcher-Husky vékonytelepi biztosítás került, 
melynek bevezetésében már aktívan részt vettem. A bánya ekkor is, ez előtt is súlyos víztele-

nítési gondokkal működött, mert jórészt a Sajó „ártere” alatt ment a bányászkodás. Itt nagyon 

sok szivattyús tapasztalatot szereztem. Aztán átköltöztünk Szeles IV. aknára, melynek fő be-

ruházási munkái – lejtősaknák, földalatti fővonalak – nagyrészt 1976-ra kiépültek, de még 
javában itt dolgozott sok csapattal a Bányászati Aknamélyítő Vállalat borsodi részlege. 1977. 
január elsején vette át Szeles aknát a Bükkaljai Bányaüzem. 

Ezek az évek a Borsodi Szénbányák intenzív gépesítési szakaszai, sok-sok műszaki fejlesztés-

sel és a bányák további összevonásával és gazdaságosabbá tételével. 

1977. január elején kerültem át a Szuhavölgyi Bányaüzem gépészeti csoportjára, műszaki fej-

lesztő mérnöknek. Ekkor kezdődött itt a Feketevölgy I. akna „mintabánya” beruházási prog-

ram, országos fejlesztési pénzekből. A tervezési munkák döntő részét itt a szuhavölgyi üzem-

nél kellett elvégeznünk, mert a vállalat Tervezési Osztálya, ezt már nem tudta elvégezni a túl-

terheltségük miatt. 

A feladat az új déli-mező, hazai VOB-HP-102 pajzsos frontjainak, amelyek Eickhoff EW-

170L, majd EDW-340 L jövesztő gépekkel indultak, már fogasleces vontatással. Ezekhez egy 
nagyjából 6 kilométer hosszú négy részből álló alsó- és felsőági személyszállításra is alkal-

mas szállítószalagsort kellett terveznünk. Közbenső széntároló bunkerekkel, adagolókkal. 
Mindezekhez a lejtősaknai szállítószalag kapacitását is megemeltük, sebességnöveléssel. 

Mindezekkel együtt felszámolásra került a földalatti villamosmozdonyos-csillés szénszállítás 

és ezzel minden ehhez kapcsolódó berendezésrész is (HCST, láncpályák, körbuktatók…) 

A fejtések átfedő-láncosvonszolós, energiavonatos rendszert kaptak, 1000 voltos feszültség-

szinteken. 

Volt munka bőven, mert a tervezéseken kívül, ami 1977 elején indult, a berendezések legyár-

tását is az üzem végeztette, a Beruházási Osztály támogatásával. Mindez elkészült és ezek a 
frontok kimagasló teljesítményeket adtak.  

 

„ A „leg”-ek bányája, Feketevölgy 

Kurityán és Felsőnyárád határában, fent a dombon magasodik a feketevölgyi bánya 
függőleges aknájának acéltornya. Éjjel-nappal „él” az akna, s a bányásznyelven kasnak elne-

vezett szállítóberendezések naponta emberei százait, a különböző anyagok tonnáit szállítják le 
a föld alá, illetve hozzák fel a mélyből.  
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Nagy mennyiségű, háromezer kalória fűtőértékű barnaszenet rejt ezen a kornyéken a föld, s e 
kincs kibányászása még az ezredfordulón is kenyeret, megél-

hetést biztosít majd az itteni dolgozóknak.  

 

A maróhenger gépkezelők  
egyike, Sztari János 

 

Sokat fejlődött az utóbbi időben a feketevölgyi akna, s – ahogy 

Rónaföldi Zoltán gépészmérnök megjegyzi – egy fokozattal korszerűbbé vált. A 240 millió 
forintos beruházást az úgynevezett M – program keretében hajtották végre. Olyan modellbá-
nyát alakítottak ki a fejlesztés során, amelynek modern technológiája, termelési rendszere 
követendő példaként szolgálhat más egységek, aknák számára is. 

 – Manapság világszerte törekvés a termelés koncentrációjának növelése – mondja Sztermen 

Gusztáv, a Szuhavölgyi Bányaüzem vezetője. – Ez a célunk nekünk is, s a harmadik negyedév 
végére befejezzük a fejtési munkálatokat a kettes aknában, utána már csak az egyes számú 
termel. A jövőben nagy termelékenységű frontok adják majd a szenet, s március elején üzembe 
helyeztünk egy 150 méter homlokszélességű tömegtermelő munkahelyet. Hasonló méretű 
frontfejtés nincs több az országban. Korszerűsítettük a földalatti szállítást, s a szén úgyszól-

ván emberi kéz érintése nélkül jut fel a napszintre. Gépesíteni akarjuk a személyszállítást is.  

– Mennyi szenet termel az idén a feketevölgyi bánya?  

– A tervünk 800 ezer tonna szén felszínre küldését írja elő – feleli az üzemvezető. – Az első 
három hónapot igaz, lemaradással zártuk, hiszen a szerelési munkák tetemes időkiesést okoz-

tak, de remélhetően, ez a ráfordítás kamatostól megtérül.  

Sokat, nagyon sokat várunk az új fronttól, az új szállítóberendezésektől.  

Munkásruhába öltözünk, hogy saját szemünkkel lássuk a feketevölgyiek büszkeségeit. Az akna 
bejáratától mintegy három kilométert gyalogolunk, amíg eljutunk az M 1-es frontig, közben 
meg- megállunk a velünk ellenkező irányba futó szállítószalagok mellett, s hallgatjuk Róna-

földi Zoltán tájékoztatását:  

– Összesen kétszer két és fél, azaz öt kilométer lángálló gumihevedert építettünk ki. Szorított 
az idő, s az ötből három szállítóberendezést rekordidő, öt nap alatt helyeztünk üzembe. Ez 
alatt állt a bánya, a bányászok többsége a szerelésen dolgozott, még vasárnap is. A fronti 
gépekkel és berendezésekkel együtt 1500 tonna vasanyagot szállítottunk be bányába, építet-

tünk be a helyére. Mivel új bányafolyosókra is szükség volt, program keretében három kilo-

méter vágatot kihajtottak bányásztársaink. 

 – Hallottunk még egy újdonságról, a diszpécserközpontról – szólok közbe, mire a fiatal szak-

ember hátra fordul, úgy magyarázza:  

– Egyetlen szobából nyomon követhető, irányítható az egész bánya termelése.  

A front alapvágatában újabb technikai érdekességre leszünk figyelmesek. Sínpályán utazik az 
energiavonat, ami ellátja villamos árammal a gépeket, s egyetlen mozdulat elegendő a ki- 
vagy bekapcsoláshoz.  
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– Pajzsbiztosító egységek tartják a kőzetrétegeket, kéttárcsás maróhenger jöveszti a szénfalat, 
és nagyteljesítményű láncos vonszoló szállítja a szenet ismertet meg az ország legnagyobb 
frontjával Nagy Béla szakvezető vájár.  

– Mindössze huszonketten vagyunk a 150 méteres homlokon, ebből négyen iparosok. Naponta 
kitermelünk kétezer tonna szenet.  

A feketevölgyiek számon tartják, hogy jelenleg övék az ország harmadik legnagyobb bányája. 
Nem is titkolják azonban az „elégedettségüket”, s szeretnének előbbre rukkolni a ranglétrán. 

 – A tervek szerint – mondja a gépészmérnök – 1982-ben már egymillió tonna szenet adunk a 
népgazdaságnak. Ha viszont megkapjuk az ígért újabb hasonló gépi berendezéseket, hama-

rább is elérhetjük ezt a mennyiséget. 

 A „leg”-eg bányájában üzemei az ország egyetlen kéttárcsás jövesztőgépe. A gépszörny egy-

szerre 70 centimétert harap le a csaknem 3 méter magas szénfalból, s kezeléséhez két ember 
szükséges. 

 Kolaj László, Fotó: Laczó József2
 

 

Volt olyan évünk, amikor az 1 millió tonna széntermelés egészen biztosan megvolt! Hivatalo-

san azonban soha, mert ez sértett bizonyos érdekeket a vállalaton belül, ezért „utólagos visz-

szamérlegelés és minőségi problémák" miatti csökkentéssel, pár tízezer tonnával az 1 millió 
tonna alá hozták ki Feketevölgyet… Így, Lyukóbánya maradt az egyetlen 1 millió tonnás bá-
nya, Borsodban.  

Ezek után is kimagasló műszaki fejlesztésekben vettem részt egészen 1982. augusztusig, (fron-

ti vágatkereszteződési biztosítás, a pajzsos front „vakszárnyi” megoldása, a gyorsvágathatási 
rendszerek átfedő-szalagos megoldása, a lőttbetonos vágatbiztosító gépsor tervezései, a nagy-

nyomású hidraulikus szivattyúk konstrukciós hibájának kiderítése és a hibás alkatrész hazai 
gyártása… Ezekben az időkben is kiváló vezetőim és munkatársaim voltak mind a mérnöki, 
mind a középvezetői és nem utolsó sorban a fizikai állományból is. Ekkor kezdtem el tanítani 
is a vállalat szuhakállói oktatási központjában, így nagyon sok embert sikerült megismernem, 
Egercsehitől, Lyukóig, a vállalat minden üzemétől és aknájától… Kiváló kapcsolatunk volt a 
berentei és farkaslyuki bányagépjavító üzemekkel, az alberttelepi szivattyújavító üzemegység-

gel… 

1982. augusztusban kerültem a vállalat Gépészeti Osztályára, az akkor nyugdíjba menő két 
területi főmérnök helyére.3 Itt a rám osztott bányák gépészeti felügyelete mellett (így voltam 
az évek során területi főmérnöke Egercsehinek, Farkaslyuknak, Putnok és Királd bányáinak, 

az ormosi üzemnek…) a vállalat teljes bányavíz-emelési témaköre (összes szivattyúkamra, 
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3
 Klein Béla és Bulla Gusztáv gépészmérnökök, sok évtizedes bányászati tapasztalattal a hátuk mögött mentek 

nyugdíjba. 1975-től dolgozhattam együtt velük különféle munkákban. Kiváló, sokat tapasztalt főmérnökök vol-

tak, amit lehetett ellestem, tanultam tőlük is. Guszti bátyámmal a kapcsolat régebbi volt. Ő már az én 1969-es 

érettségimen a Borsodi Szénbányászati Trösztöt képviselte, kérdezett is rendesen a szakmai szóbelin. Testvére, 
Bulla Zoltán, a középiskolás időszakomban Sajószentpéter II. aknán élt és dolgozott, oktatott is a tanbányánál. 
Utólag derült csak ki egy beszélgetés alkalmával, hogy ő és az én édesapám 1942-től osztálytársak voltak a mis-

kolci m. kir. Gépipari Középiskolában. 
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minden szivattyú, és azok központi javítása, csővezetéki rendszerek, zsompok, azok tisztítása, 

a szivattyúk bányabeli, üzem közbeni mérései…).  

Akkor az alberttelepi szivattyújavítóban teljes körűen meg tudtuk szervezni a szivattyúk köz-

ponti javítását és az 1 m
3
/perc feletti folyadékszállításúak4

 mérőpados mérését, javítás utáni 
minősítését és a szükséges összes jelleggörbe felvételét. Ugyanez történt a Farkaslyuki Bá-
nyagépjavítóval közösen a merülő és búvárszivattyúk esetében.  

A feladat nagyságáról csak annyit, hogy akkor a Borsodi Szénbányák összes vízemelése 55… 

60 m
3
/perc nagyságban volt. Ez éves szinten 29… 32 millió m3

 vízemelést jelentett, a külszín-

re. A bányabeli egyéb szivattyúzás ebben nincs benne! 

A Borsodi Szénbányák ekkor ezres nagyságrendben használt kisebb, nagyobb centrifugál szi-

vattyúkat és merülő szivattyúkat. A hajtásuk bányabeli mező szinten 500 V feszültségről tör-

tént, a fővízmentesítő telepeken 6 kV-os motorokkal, akár 500 kW teljesítményig, motoronként.  

Ezeket a nagyobb motorokat akkor az EVIG gyártotta, de javításuk, újratekercselésük, imp-

regnálásuk, kiegyensúlyozásuk és minden egyéb a berentei Bányagépjavító Villamos üzem-

egységében, illetve a Farkaslyuki Bányagépjavító Villamos egységében történt meg. Minde-

zeket kiváló minőségben! 

Ehhez számos egyéb dolgot is meg kellett oldanunk: a bányabeli víztározók, zsompok 

hidromechanizált takarítását, nyomáslengést csökkentő szelepek tervezését a nyomásütések 
kivédésére, szivattyúk bányabeli vízszállításának és egyéb jellemzőinek méréseit,  

Ezekben az években számos új, teljes frontfejtési és vágathajtási berendezés is érkezett a 
meglévők mellé. 

 

Amikor még minden biztosnak tűnt… Feketevölgy 

 

                                                 
4
 A munkahelyi szivattyúk szintjén a 0,5… 1 m3/perc volt a tipizált nagyság, a főszivattyúk esetén az 5 m3

/perc, 

de a legnagyobb szivattyúink – Szeles IV. akna – 12 m
3
/perc folyadékszállításúak voltak.  Ebből akkor és ott 

négy darab volt beépítve a vízveszély miatt. 
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1989 szeptemberében helyeztek át a Bányaművelési és Műszaki Fejlesztési Osztályra, ahol 

szintén összetett feladatokkal foglalkoztam. Az összes fejtési biztosítóberendezés hozzám tar-

tozott, ezek javítása, mérése, minősítése, üzemvitele. Ekkor már nagyon széles volt a válasz-

ték, a hazai pajzsok mellett a vékonytelepi biztosítószerkezetek mellett, megjelentek a lengyel 

Glinik, lemniszkátás pajzsok is. Jött a putnoki „nagy Hemscheidt”, amellyel a reménybeli 5… 
6 m vastag ottani széntelepet lehetett fejteni, majd jött a „kis Hemscheidt” is a középvastag 
telepre. Mindezek mellett ott voltak a kiváló, várpalotai gyártású hazai pajzsok – ennek szá-
mos egyéb alváltozatát is használtuk – és a vékonytelepi keretes fejtésbiztosító berendezések 
is. 

Mindezekhez a törvény előírásai szerint kidolgoztuk a biztosítószerkezet évenkénti teherbírás-

mérésének rendszerét is. 

A fejtésbiztosító berendezéseken ezerszámra voltak a különféle út- és biztonsági szelepek, a 

hidraulikus hengerek, a különféle több-acélbetétes nagynyomású tömlők. Ezek javítása is 
részben a bányaüzemeknél, de aztán szépen lassan központilag történt. Ezek bemérésére, mi-

nősítésére országos jogosultságú vizsgáló-állomásokat hoztunk létre, amellyel a hidraulikus 

részegységeket, egyedileg azonosítható módon, bizonylatoztuk is. 

E szerkezetek mechanikus alkatrészeit – a pótlást, de sok esetben a komplett berendezéseket is 

– a Bányagépjavítóink gyártották. Optikai lángvágó automatákkal, fejlett hegesztés techniká-
val és technológiával, kiváló szakemberekkel, mind a vezetői, mind dolgozói szinten. 

Ekkorra az egyedi támoknál az acéltámok már csak mutatóban léteztek. A HBT alumínium 

hidraulikus egyedi támok már ezres nagyságrendben voltak a vállalatnál. Ezek központi javí-
tását is megoldottuk, az egyedi mérőpados mérésükkel-minősítésükkel együtt a tervtárói köz-

ponti javítóban. Majd a korábbi gyártó és az alapanyagot biztosító cégek megszűnte után egy 
speciális javítási-felújítási technológiával még évekig életben tudtuk tartani ezt a HBT tám 
mennyiséget.   

Ezekben és az előző munkákban is számos K+F munkánk volt a Nehézipari Műszaki Egyetem 
szaktanszékeivel. A legtöbb ilyen munkában a Bányagéptani, az Ásvány előkészítési, a Gép-

elemek, a Mechanika, Szállítóberendezések, Mechanikai technológia Tanszékekkel működ-

tünk együtt. 

Bányabeli pajzsokon terheléses méréseket végeztünk üzemi körülmények között, amiket már 
az egyre inkább teret hódító számítástechnika és gépei segítségével tudtuk hatékonyan elvé-
gezni, illetve az így nyert „gigantikus” adathalmazt, rendszerezni, értékelni. Ezt a gödöllői 
egyetem mechanika tanszékével együtt végeztük el. Az adatok feldolgozása pedig a saját vál-

lalatunk számítástechnikai részlegének gépeivel és szakembereivel történt meg. 

Oktattam a vállalati tanfolyamokon 1977-1994 között. 1982-től számos diplomatervezőnek 

voltam a konzulense, sokaknak pedig a bírálója-értékelője. A Borsodi Szénbányák osztályai 
minden évben számos diplomaterv témát írtak ki. Ezek kapcsán is nagyon sok kiváló fiatal 
mérnök került aztán hozzánk a vállalathoz. 



Sajószentpéter szénbányászata 42.  A szerző  

 

8 

Ekkor már nagy létszámmal ment az arra érdemes fizikai dolgozók egyetemi oktatása is 

(SZET),
5
 akik támogatása a tanulmányaik során szintén sok szép feladatot és munkát adott. 

Ezekben az években folyt egy országos törekvés és kutatás-fejlesztési munka a hazai, nagyte-

herbírású acél, vágatbiztosító szerkezetek diósgyőri gyártására. Ebben minden akkori mély-

műveléses szénbánya és bauxitbánya részt vett, a diósgyőri kohász munkatársakkal együtt. 
Sikeres fejlesztés volt, nagy előnyökkel, ennek a szénbányászat és a kohászat „ledarálása” 

vetett véget… 

Az 1980-as évek végén már nagyon látszottak a bajok. Az ország politikai-gazdasági vezetése 

már javában „pánikolt” és a hatalom megőrzésén serénykedett. Vették a nyugati kölcsönöket 
minden nagyságrendben, aminek aztán beláthatatlan következményei lettek. Elérkezett az 
rendszerváltás és ezzel a „szabad rablás” időszaka is. Iparágakat, szakmákat dobtak a sze-

métdombra a pillanatnyi előnyökért. A nyugat aztán a kölcsönök fejében be is nyújtotta a 
számlát, megszerezte a cégeket, de inkább a piacokat.  

Mivel a vállalatok értékesítésénél nem igazán volt „szempont és kikötés” a munka stabil foly-

tatása, a fejlesztés és a dolgozók alkalmazása, ezért ez mindig ki is maradt a szerződésekből. 
Ennek nyomán aztán volt, ahol azonnal bezártak, a dolgozókat „szélnek eresztették”, néhol ez 
kicsit időben elnyújtva történt meg, de a végkifejlet azonos volt…  

Ez itt borsodban végigsöpört a szénbányászaton, a kohászaton, a gépgyártáson, bizonyos 

szinten, a vegyiparon is. Ékes példa erre a sajószentpéteri üveggyár története is. 

Az ország meg, akit lehetett nyugdíjazott, leszázalékolt, ilyen-olyan okon, aztán évtizeddel 
később meg mindenki csodálkozott, honnan ez a sok nyugdíjas? 

Mindez úgy, hogy nem volt az országnak stabil, hosszú távú energiapolitikája! Mindig a pil-

lanatnyi előnyöket akarták kihasználni, aztán ez hosszú távon súlyos kudarcokat okozott. 

Jött aztán a privatizációnak nevezett „ország rablás” aminek a vége a munkanélküliek hada 
lett. Aki ebből menekülni próbált, azt, ilyen olyan indokkal nyugdíjazták. Egyszer csak hirte-

len lett, vagy 3 millió nyugdíjas… ami a problémát még látszólagosan sem oldotta meg. Nem 
volt a nyugdíjas létszám mögött megfelelő számú aktív kereső!  

A cégek egy jelentős része tönkrement, másokat kivásároltak és csak a szerencsésebbek kerül-

ték el azt, hogy az új tulajdonosok ne azonnal zárják be őket. A vevők egy része nem céget, 
hanem „piacot” vásárolt. A bezárt hazai cégek termékei helyett ömlött be a külföldi áru a 

szabad piacra… A magyarok meg álltak sorban a munkaügyi központok előtt… 

Ez véglegesen 1993 végére érte el a borsodi szénbányászatot. Ez előtt azonban már évekkel 
elkezdődött a politikai játszma itt is, bizonyos „szerkezetátalakítás” címén megjelentek cé-
gek, szervezetek, akik elkezdték „megmondani”, hogy mit is kell csinálnunk… 

A borsodi szénmedence szénvagyona, gépei, emberei, a szakma tulajdonképpen halálra ítélte-

tett. A sok százmilliárdos vagyon és minden egyéb eltékozlásra került. Ezen túl pedig az er-

kölcsi kár volt az, ami felmérhetetlen… A későbbi „önálló” borsodi bányák sem úszták meg, 

                                                 
5
 A SZET a Szakmunkások Egyetemi Előkészítő Tanfolyama rövidítése. A vállalat által kiválasztott személyek 

előkészítő, felkészítő év után nekivághattak, nappali tagozaton a választott szaknak. A vállalat fizette a fizetésü-
ket, mintha dolgoztak volna!  
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mert néhány éven belül ellehetetlenedtek, a hazai energiapolitika, vagy annak hosszú távú 
hiánya miatt.  

Nagy kérdés számomra ma is, hogy az akkori vezetők Magyarországon, ennyire naivak vol-

tak, vagy megvezették őket, esetleg egy eleve elrendelt folyamatot kellett bejárnunk?  

A mában is látok az energiapolitikánkban óriási veszélyeket, de most legalább látom, hogy 
kik és mit sugallnak, illetve mit próbálnak meg kierőszakolni, bármi áron… 

Az az ambiciózus és viszonylag fiatal vezetőréteg, ami akkorra a Borsodi Szénbányáknál mű-
ködött, egyszer csak józanésszel, megoldhatatlan feladatokkal és problémákkal szembesült. E 
mögött sokszor ott állt az is, hogy a munka „hálátlanabb” részét, így a létszámoktól való 
megszabadulást is ránk akarták hárítani, illetve azt, hogy a működéshez szükséges dolgokat 

szerezzük meg, holott tudtuk, hogy azok kifizetésére nem lesz már fedezet… 

Sok mindennel nem tudtam ekkor már egyetérteni és ezért úgy döntöttem, hogy sem a meg-

maradt önálló bányáknál, sem a Bányavagyon Hasznosítónál nem tudok már olyan munkát 
végezni, ami számomra eddig fontos volt. Így aztán névleg megváltam a Borsodi Szénbányák-

tól és azok ilyen-olyan utód szervezeteitől. A bányászattól azonban soha… 

Ezt részleteiben is leírom, magát a felszámolást, mert nagyon tanulságos! A korábbi 
fejezetben már írtam az érintett kormányokról egy listát, akik valamilyen módon, de mindany-

nyian benne voltak a „megállíthatatlan” folyamatban.  

Borsodi Szénbányák elleni felszámolási eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 

1991. január 29-én rendelte el. A bíróság felszámolóként a Szénbányászati Szerkezetátalakítá-
si Központot jelölte ki. A SZÉSZEK történetében ez volt az első felszámolási eljárás, ezt to-

vábbi 6 eljárás követte. Korábban a nógrádi szénbányák felszámolására a Pénzintézeti Köz-

pont, míg a dorogi szénbányák felszámolására a REORG Gazdasági és Pénzügyi Rt. kapott 

kijelölést az illetékes bíróságtól. 

A Borsodi Szénbányák felszámolása volt az első olyan ügy, amelyet nem csupán a felszámo-

lási eljárásokra általában irányadó jogszabályok, jelen esetben az 1986. évi 11. sz. tvr. előírá-
sai, hanem a kormánynak a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott egyéb rendeleteiben 

foglaltak figyelembevételével kellett lefolytatni. 

E rendeletek általános alapelve az volt, hogy az életképes, vagy életképessé tehető bányaüze-

meket a felvevőpiacul szolgáló erőművekhez kell a bánya-erőmű integráció keretében szerve-

zetileg is hozzákapcsolni, vagy szabadpiacon kell hagyni, érvényesülni, míg az életképtelen 
üzemeket be kell zárni. A bányabezárásokban, tájrendezésekben és a korábbi bányaművelések 

következtében keletkezett bányakárok elhárításában az állam is szerepet vállalt. A rendeletek 
sajátossága, hogy a felszámolási eljárásokat az ágazat szerkezetátalakítása keretében kellett 
végrehajtani.  

A felszámolási eljárás kezdetekor leltárral alátámasztott nyitómérleg készült a vállalat gazda-

sági helyzetéről. Ezen mérleg szerint a vállalat vagyona 6,4 Mrd Ft volt, adósságállománya 
pedig 3,7 Mrd Ft. A felszámolás hatályba lépésekor a BSzFA

6
 hét termelőegységgel rendelke-

zett: Lyukó, Szeles, Edelény, Feketevölgy, Rudolf, Putnok, Vadnai külfejtés. Ezen kívül jelen-

                                                 
6
 BSZFA – Borsodi Szénbányák Felszámolás Alatt 
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tős vagyont képviseltek a Központi Üzem, szolgáltató egységei (szénosztályozó-szénmosó, 
bányagépjavító, szállítási üzem, központi raktár stb.), az építés alatt álló dubicsányi bánya, 
vállalati üdülők, számos szociális, kulturális és sportlétesítmény. 

A felszámolási eljárás kezdetén kormányhatározat jelölte ki a felszámolás célját. Eszerint a 

veszteségforrások leépítésével gazdaságosan működő szénbányászatot kellett volna létrehoz-

ni.  

1991. II. félévben és 1992. I. félévben az energetikai piacon olyan drasztikus változások kö-
vetkeztek be, amelyek az egész magyar szénbányászatot kezelhetetlenné tették. A helyzetet 

súlyosbították az átgondolatlan kormányzati intézkedések: a szénár és a szénimport egyidejű 

felszabadítása következtében nagytömegű olcsó szén áramlott be azokból az országokból, 
ahol megmaradt a szén és a vasúti szállítás állami támogatása. Így a fokozódó infláció mellett 

a szénárak stagnáltak, a megmaradó termelés egyre inkább veszteségessé vált. A finanszíro-

zásban jelentős szerepet szántak a vállalati vagyon értékesítésének, de ez a vagyon fizikai 

összetételénél és a térség gazdasági helyzetéből adódóan nagyrészt értékesíthetetlen volt. 

A felszámolási eljárás folyamán a működési költségek csökkentésének kényszerű eszköze a 
folyamatos létszámcsökkentés és a legveszteségesebb egységek megszüntetése volt.  

1991-ben leállt a Szeles akna, Edelény még 1995-ig működött, 1992-ben befejezte a termelé-
sét a Rudolftelep. Utóbbit később pályázat révén egy magántársaság újra üzemeltetni kezdte, 
bár a termelést és az alkalmazottak számát tekintve egy nagyságrenddel kisebb méretben. 

Folyamatos szervezeti egyszerűsítés tette lehetővé a szellemi létszám csökkentését. Szolgáltató 
egységek társaságokba szerveződtek, a folyamat privatizációval egybekötve ment végbe.  

A borsodi szénbányászat visszafejlesztéséről kormányhatározat intézkedett (2014/1993. VI. 
6.), miszerint a BSzFA legnagyobb üzeme, Lyukóbánya integrációba került a Tiszai Erőmű 
Rt.-vel. A folyamat eredményeként 1993. december 1-jével létrejött a Borsodi Energetikai 

Kft., amelybe a Tiszai Erőmű Rt. a Borsodi Hőerőművet, a BSzFA Lyukóbányát, a Központi 
Szénosztályozó művet és a befejezetlen beruházásként nyilvántartott, dubicsányi bányát appor-

tálta. A kormányhatározat támogatást helyezett kilátásba Putnok és Feketevölgy részére. 

Két széntermelő egység a BSzFA egyszemélyes kft-jévé alakult: Putnok 1992. X. 1-tõl, Feke-

tevölgy 1993. X.1-tõl. A Vadnai külfejtésből a kivitelező Volán Tömegáru Vállalattal közös 
tulajdonú társaság jött létre MINERÁL 21. Kft. néven. 

Az integráción kívül működő Feketevölgy Bánya Kft. 2000-ben, a Putnok Bánya Kft. 2001-

ben kényszerült a termelés leállítására, mivel a további időszakra nem kapott állami támoga-

tást, illetőleg az energetikai szeneire erőműi átvételi kontingenst 

A legnehezebb feladatot a felszámolás folyamán a létszámleépítés jelentette. Az induló, akkor 

már csak 10 170 fő állományi létszámból 5 381 főnek sikerült a létrejött új szervezetekben 

munkahelyet biztosítani. A Borsodi Energetikai Kft. és a Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. 

munkaügyi jogutódlást vállalt, az összes többi esetben a munkavállalók végkielégítést kaptak. 
2 211 fő került nyugdíjba, vagy nyugdíjszerű ellátásba, ennek során az öregségi nyugdíjon 

kívül a korengedményes-, a bányász- és a rokkantsági nyugdíj, valamint az egészségkároso-

dási járulék képezték az eszköztárat. Az eljárás során 3 822fõ került ki felmondással, új mun-
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kahely biztosítása nélkül. A legnagyobb tömegű felmondáshoz 1994 elején a vállalati szék-

háznak az APEH részére történt eladásából befolyt összeg biztosította a forrást. 

A bányászat leépítésének van egy szomorú regionális hatása is. Számos korábbi bányásztele-

pülésen az infrastruktúra (kultúra, sport, közművek, lakótelep stb.) a bányák tulajdonát képez-

te az üzemeltetési feladatokkal együtt. A bányászat megszűnése így nem csupán a munkanél-

küliség növekedésével, hanem számos település leépülésével is járt. 

A felszámoló 1995. május 31-én elkészítette a Borsodi Szénbányák FA zárómérlegét, amely 
alapján az „A”csoportos hitelezők mintegy 35 %-os kielégítését tervezte. A bíróság megtartot-

ta a záró tárgyalást, végzést azonban nem hozott. Időközben a Borsodi Energetikai Kft. üzlet-

részei a társaság működése és az amerikai tulajdonos üzletpolitikája következtében elértékte-

lenedtek. A felszámoló az üzletrészeket a hitelezők előzetes hozzájárulásával piaci értéken 
értékesítette, amelynek következménye a kielégítési hányad radikális mérséklődése volt. 

Az eljárás lezárását évekkel meghosszabbította, hogy az APEH 1998 áprilisában értékesítette 
a Borsodi Szénbányák FA-val szembeni, felszámolási költséget terhelő követeléseit, s az en-

gedményes a 3329/1990.(VIII. 29.) kormányrendelet egyedi értelmezése révén 4 milliárd fo-

rint állammal szembeni kezesség érvényesítésére akarta a felszámolót kényszeríteni. Az ezzel 
kapcsolatos bírósági eljárást a felszámoló három szinten megnyerte, s így nyílt lehetőség a 

végleges zárómérleg 2003. május 15-i elkészítésére. A mérleget a Bíróság 2003. december 

12-én kelt végzésével jóváhagyta, a végzés 2004. február 4-én jogerőre emelkedett. A hitele-

zők végzés szerinti és a felszámolási költség jogszabály szerinti kifizetése megtörtént, további 
hitelezői igények kielégítésére fedezet nem maradt. A bíróság végzésével a Borsodi Szénbá-
nyákat, mint vállalatot törölték a cégjegyzékből.  

Ezzel a medence bányászatát, a régió gazdasági, szociális, kulturális és társadalmi életét je-

lentősen befolyásoló és meghatározó szervezet szűnt meg.  

A borsodi szénbányászkodást 1786-tól eredeztetjük, így ettől számítva 218 év szénbányászata 
ment ekkorra veszendőbe… 

A térséget a szénbányászat bezárásán túl a kohászat, a nehéz-gépgyártás, a mezőgazdasági 
gépgyártók, a vegyipar leépítése, az energetikai cégek tönkremenetele és ezek beszállítóinak 
ellehetetlenülése is sújtotta. Így a Volán és a MÁV is töredékére esett vissza e térségben.  A 

valamikori „magyar Ruhr-vidék”, ahogy ezt zengedezte a korabeli média, igazi katasztrófa 
sújtotta vidékké vált. A bányászat, a nehézipar, és kohászat a viszonylag „szerény 
iskolázottságú”, szakmával nem rendelkező tömegeket tudott foglalkoztatni. Most ők lettek az 
elsők, akik az utcára kerültek és esélyük sem volt munkát találni… Elkezdődött az ilyenkor 

szokásos elvándorlás, illetve a helyben maradók életének „leépülése”… 

  1994-2004. között a Nord Holding Kft műszaki igazgatója voltam. Itt is a még létező 
hazai szén- és bauxitbányászat problémáival foglalkoztunk. A legnagyobb siker a hazai ak-

kumulátoros bányalámpagyártás lett, ami aztán külföldön is igen messze jutott, térben és idő-
ben is. Ezrével gyártottuk az új, EU szabványoknak is mindenben megfelelő, sújtólégbiztos 
lámpákat és ezekhez az elektronikus töltőberendezéseket is. A lámpák az akkor még létező 

borsodi, mecseki, dunántúli szén- és bauxitbányákon kívül, Romániába, Törökországba, Irán-

ba, Bulgáriába… is eljutottak. 
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E mellett számos egyébbel is foglalkoznunk kellett. Terveztem és gyártattam a még működő 
bányáknál levő bányamozdonyokhoz futóműveket, mivel a mozdonygyár már régen megszűnt. 
Az ostravai acélművekkel kooperálva TH szerkezeteket hoztunk be, mert a hazai gyártás már 
haldoklott. Az évek alatt ez több ezer tonna acélszerkezetet jelentett. Itt a gond a bányák fize-

tési problémái, valamit a forint és a devizák közötti hektikus és kiszámíthatatlan mozgás volt. 
A szerződéseinket viszont forintban és egy évre kellett itthon kötnünk. Ez egy „tudathasadá-
sos” állapot volt folyamatosan… 

2003 végén a szívem a padlóra vitt, „knockout” és majdnem 10-et számoltak rám… Ekkor 

hagytam abba, de nem teljesen… 

2004-től saját, egyéni vállalkozásomban (RZ TERV Mérnöki Vállalkozás) tervezek, 

szakértek, sajnos most már a bányászaton kívül… mert itthon már nincs kinek. 

Korábban kiváló kapcsolatban voltam a Lyukószén Kft-vel, akiknek a metróépítési és számos 
más vállalkozásában végeztem tervezési, szakértési munkákat. Ugyanez elmondható volt Put-

nok Bánya Kft, és Feketevölgy Bánya Kft esetében is. 

A 2000-es évek elején számos – a törvény által előírt – bányászati létesítmény bontási tervét 
készítettem el. Újat létrehozni annak idején sokkal felemelőbb volt, mint ezek bontását ter-

vezni… 

2008-ban nyugdíjba vonultam, korkedvezménnyel, de vállalkozásában továbbra is folytatom a 
mérnöki munkát. Aztán a jogszabályi változások miatt nem lettem nyugdíjas, ismételten 
2013-ban aztán mégis, immáron másodszor is. Így véglegesen nyugdíjba mehettem. Azon 

kevesek közé tartozhatom, akiket kétszeri teljes dokumentálással, kétszer helyeztek nyugdíj-
ba… 

Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület tagja vagyok, amely szakmai szervezetkén, 
de az évszázados bányászati-kohászati hagyományok őrzőjeként is jelentős munkát végez. 

Társaimmal, 1993-ban létrehoztuk a „Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány” –t, 

hogy továbbvigyük a szakma hagyományait, megoldásokat keressünk a jelenkor problémáira 

és a lehetőségekhez mérten tá-
mogassuk a már „nem minden-

ben ugyanolyan” szakma, pá-
lyakezdő, fiatal mérnökeit. 

 

A bányagépész alapítvány 

 

Hiszem, hogy az elődeink munkája, tehetsége, 
szorgalma nélkül ma nem tartanánk itt. Sokkal előbbre lehetnénk, ha hazánkat sok súlyos 
megpróbáltatás nem érte volna az elmúlt évszázadokban. 

Amit viszont elődeink tettek az nem kevés.  

Súlyos hibának tartom, amikor valaki a „ma szemüvegén” keresztülnézve, ítéli meg a korábbi 
dolgokat és le kicsinylőleg nyilatkozik azzal kapcsolatosan! Nekik csak annyit, hogy a mai 
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gépek, telefonok, számítógépek, járművek, a mai kor csúcsai, egyáltalán ez az egész, ötven év 
múlva már bizony megmosolyogtató dolgok lesznek! 

 

A „HELL-BLÁTHY” díj 
 

Mindent a maga korának körülményei, lehetőségei, tudásszintje szerint 

kell megítélni!  

Egyéb munkáim és elfoglaltságaim mellett helytörténeti, had- 

és repüléstörténeti anyagokat gyűjtök. Folytatom a családi anyagok gondozását, rendezését.  

Már elkészült az ózdi cserkészrepülés, valamint a bánrévei sportrepülés és a repülőtér törté-
netével foglalkozó munka 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 munkám is elkészült. 

Hosszú évek kutatásai nyomán a közelmúltban elkészült a páncélvonataink történetét bemuta-

tó könyvem is, amely a hadtörténet egy méltatlanul elhanyagolt területe. Ezzel is adózva csa-

ládunk „öregjeinek”, akik végig küzdötték a „nagy háború” harctereit katonaként, hadi-
vasutasként… 

 

A bányászatról, vasútról, repülésről írt, és az egyéb helytörténeti eseményekkel fog-

lalkozó könyveim egy része a Magyar Elektronikus Könyvtárban elérhető. 

 

Rónaföldi Zoltán7
 könyvei a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

 Rónaföldi Zoltán: Kronológia. A borsodi és ózd vidéki szénbányászat fontosabb évszámai, 
eseményei 
https://mek.oszk.hu/12200/12230 

2013-12-07 

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

https://mek.oszk.hu/12300/12362 

2014-01-28 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... Adalékok Bánréve történetéhez, 1944. november 14. 
https://mek.oszk.hu/13200/13218 

2014-08-25 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Adalékok Bánréve történetéhez 

https://mek.oszk.hu/13400/13487 

2014-11-14 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve és a vasút 
https://mek.oszk.hu/14100/14130 

2015-05-27 

                                                 
7
 Zoltán Rónaföldi https://orcid.org/0000-0002-0968-6593 

https://mek.oszk.hu/12200/12230
https://mek.oszk.hu/12300/12362
https://mek.oszk.hu/13200/13218
https://mek.oszk.hu/13400/13487
https://mek.oszk.hu/14100/14130
https://orcid.org/0000-0002-0968-6593
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 Rónaföldi Zoltán: Kandó Kálmán és a borsodi szénbányászat, valamint az „Imperiál-ügy" 

https://mek.oszk.hu/14300/14388 

2015-07-31 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Emlékeim a Magyar Néphadseregről 
https://mek.oszk.hu/15900/15922 

2016-09-01 

 Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink I. 
https://mek.oszk.hu/16400/16458 

2017-01-18 

 Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink II. 
https://mek.oszk.hu/16400/16461 

2017-01-18 

 Rónaföldi Zoltán: Páncélvonataink III. 
https://mek.oszk.hu/16400/16481 

2017-01-25 

 Rónaföldi Zoltán: Gondolataim, Nemere István: „Horthy István élete és halála" című könyvé-
hez 

https://mek.oszk.hu/17800/17870 

2018-02-23 

 Rónaföldi Zoltán: A „borsodi kooperáció" és Kazincbarcika építése 

https://mek.oszk.hu/19700/19709 

2019-09-06 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… Bánréve 

https://mek.oszk.hu/20000/20078 

2020-01-20 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... Nyomozás egy 75 évvel ezelőtt történt esemény után 

https://mek.oszk.hu/20100/20151 

2020-02-11 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… az ózdi cserkészrepülés története és emlékei, 1931-1945 

(Új bővített, kiegészített változat)) 
https://mek.oszk.hu/20800/20817 

2020-06-18 

 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… az Ózd-bánrévei sportrepülés és ejtőernyőzés története, 
1945-1965 (Új, bővített, kiegészített változat)) 
https://mek.oszk.hu/21300/21315 

2020-10-19 

 Barabás Pál - Rónaföldi Zoltán: Emlék forgácsok a putnoki nagymalom történetéből 
https://mek.oszk.hu/21900/21966 

2021-04-19 

 

 

Ezeken túl az orcid azonosítónál https://orcid.org/0000-0002-0968-6593) találhatóak az álta-

lam megírt szakcikkek, tanulmányok, tankönyvek, iskolai jegyzetek felsorolásai. 

 

Előkészületben a következő, közeljövőben megjelenő munkák: 

 Rónaföldi Zoltán:  Fejezetek az USAAF 82. vadászosztály történetéből 

https://mek.oszk.hu/14300/14388
https://mek.oszk.hu/15900/15922
https://mek.oszk.hu/16400/16458
https://mek.oszk.hu/16400/16461
https://mek.oszk.hu/16400/16481
https://mek.oszk.hu/17800/17870
https://mek.oszk.hu/19700/19709
https://mek.oszk.hu/20000/20078
https://mek.oszk.hu/20100/20151
https://mek.oszk.hu/20800/20817
https://mek.oszk.hu/21300/21315
https://mek.oszk.hu/21900/21966
https://orcid.org/0000-0002-0968-6593
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 Rónaföldi Zoltán:  A Sajószentpéter – Kondó – Harica bányavasút 

 Rónaföldi Zoltán:  Múltba nézek… Bánréve I. világháborús hősi halottai 
 Rónaföldi Zoltán:  A kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola, ipari, 

bányászati, közgazdasági és egészségügyi szakközépiskolásai 
 

 

 

 

„S ne gurulj dühbe, majd csak megtalálod a kivezető utat. Ha 
már végleg nincs más, szépen veszíts. Ne légy olyan, mint a tört 
gerincű kígyó, mely önmagába harap. Még nem roppant meg a 
hátad. Várd meg, amíg baj ér, akkor is ráérsz zokogni. Várd meg a 
küzdelmet, mielőtt feldühödnél. Van még időd.”8

 

                                                 
8 Ernest Hemingway 
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