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I. A tatai szénmedence rövid környezetrajza  

Az elnevezés mögött a Magyar Általános Kőszénbánya. Rt.  

legjelentősebb bányaipari centruma rejlik, amely több min t . 

félévszázados történetével nemcsak az ország gazdasági  

életében ,látszott elsőrangu szerepet, de a magyarországi  

munkásmozgálom eseménytörténetének is egyik jelentős feje-

zetét teremtette  meg.  

Attól kezdve, hogy 1896. karácsonyán Alsógalla,  Fel~-

sőgalla és Bánhida hármas határpontján felépitett aknából  

felszinre érkezett az első csille szén, nincs olyan jélen-

tősebb megmozdulása a magyarországi munkásoknak, amelyben  

a tatai szénmedence bányamunkássága is ne vett volna részt.  
Csak a legjelentősebb sztrájkmozgalmakat jelezve, igy pl.  

az 1917. májusában lejátszódó egy hetes sztrájkot, az 1919.  
szeptember 6-i csendőrsortüzet, valamint az 1925. február-.  
jában kezdődött lo hétig tartó sztrájkmozgalmat„ láthatjuk  

hogy a szénmedence munkásainak mozgalmai a helyi jelentő- 

ségen tulmutatva, országos jelentőséggel is birtak,  . 

Eltekintve a részletesebb a részletesebb történelmi  
ismertetéstől röviden vizsgáljuk meg, hogy milyen terü-

leteket és ipari üzemeket ölelt fel a "tatai szénmedence"  

elnevezés.  . 

A szorosabb értelemben. vett üzemi bázisok a szénme  

. Bence centrumát képező Fe.lsőgalla,.Bánhida, Alsógalla ;  

Környebánya és Oroszlány nevü községek területén üzemel-

tek l  és 1939-1945 között mintegy 11 effektive szenelő  bá-  
nya müködött 2  megköze.litőle.g lo.000 bányamunkással.  

Természetesen a kányaüzemeken kivül elsősorban  

Felsőgallán és Tatabányán - más jellegü üzemek is léteztek• :  
ugyancsak a MÁK Rt. igazgatása alatt, mely üzemek munkás  
ságának mozgalmai szervesen kapcsolódtak a szénmedence bá-  
nyamunkásságának mozgalmaihoz, legyen az politikai vagy  



bérkérdés jellegü mozgalom is. Ezek a melléküzemágak a 

következők voltak: Felsőgallai Aluminiumgyár, Karbidgyár, 

Portlandcement gyár, Mészüzem, Kőbánya, Szénlepárló, va-- 

lamint a Tatabányai Brikettgyár, Fürészüzem, Téglaüzem,. 

Gé.pjavitómühely és a Márgabánya. Ezek az üzemek az 194o. 

évi munkáalétszám kimutatása szerint 2.165 fő munkást 

foglalkoztattak. 1  Ez a létszáma háborus évek alatt is 

kisebb-nagyobb ingadozással a 2.000 körül maradt. 

A centrum-területeken kivül léteztek még az un. mun-

kaerőt tartalékoló községek is, melyek területe jóval ki-

terjédtebb volt az előbb emlitett határoknál, s annak el- 

lenére, hogy iparral nem rendelkeztek '  mint munkaerőt biz-

tositó területek'fóntos szerepet játszottak a szénmedence' 

fejlődéstörténetében. . 

A szénmedence fejlődésének jövőjét nemcsak a szénte-

lepek feltárásakor határozta meg területének keréskedelmi 

szempontokból is előnyös földrajzi helyzete., h anem a ké -- 

s:őbbi évek. folyamán 'is jelentős_ volt a Budapest és Bécs:' 
között való fekvés, valamint á közvetlen.vásuti összeköt-

tetés olyan vár.osokkal., mint Komárom, Győr, Pozsony és a. 

Dunántul számos más. ipari jelentős.égü várósa. Ezek a vá-

rosok a kitermelt'szén számára mindig megbizható és jól" 

fizető felvevő piacot jelentettek. 

Amikor  a szénmedence helyzetének és szerepének rövid 
felvázolását végezzük, elkerülhetetlenül szólnunk kell a 

MÁK Rt. müködésének illetve felépitésé.nek korabeli vonat-

kózásairól. 

A társulat jelentős részben /31,52 %/ idegen -y fran-

cia és svájci - tőkés csoportok érdekeltségéhez tartozott 

de a hazai  Hitelbank  érdekeltsége sem volt kisebb, sőt ez' 
az érdekeltség a második világháboru alatt még növekedett 
is ., )L943-ban a bank érdekeltsége :a 'MÁK Rt. üzemeiben 

48.400.000 pengőre rugott, mig a Kereskedelmi Bank érdekelt-
sége a Salgótarjáni Kőszénbányánál csak 38.22o.00• pengő 
volt. 2  

A társulat élén 1941-ig Vida Jenő állt, aki 1914-től 



a vezérigazgatói tisztséget, majd 1936-tól nyugdíjba vonu-

lásáig a társulat elnöki tisztségét is egyszemélyben töl-

tötte be, de a Hitelbank számos iparvállalatának is igaz- 

gatós_ági tagja volt. 3  Nyugdíjba vonulása után az elnöki -

tisztséget 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. 

A társulat bányaérdekeltségei a tatai szénmedencén tul 

kiterjedtek a Borsodi Szénbányák Rt. /1910-től/, az Urikány-

-Zailvölgyi Magyar Kőszénbánya /1918/, Gr. Zi.chi Béla 

Urkuti Bányamüvek Rt. /1922/, a Tapolcai Bánya Rt. /1926/, 

valamint. a Bauxit Trust A.G. Zürich /1927/ érdekeltségekre 

is. 

A PITÁK Rt. eladási szervek felett is rendelkezett, 

melyek közül a,Mész- és Mühabares Árusitó Rt. /1925/, a 

Szénárusitó Rt.  a borsodi szénmedence termékeinek számára 

/1926/ és a  Tatai szén- és Brikettárusitó Rt. /1934/ vol- 
tak a legjelentősebbek. 

A felsoroltakon kívül további érdekeltségek füzték 

a Hazai Mechanikai Palackgyár Rt.-hez /19o3/, az Ipari 

Robbanó anyag Rt.-het0 /1922/, a "Gránit" Porcelán- ás Kő-
edényáru gyárhoz /1922/, a Magyar Általános Utépitő Rt.-- 

hez /1928/, a Lédeci Bauxitcementgyár Rt.-hez /1931/, 

valamint a Fridrich Siemens-Müvek Vasöntő és Há'technikai 

Rt.-hez /1938/. 4  

Ez a röviden felvázolt, sokfelé szétágazó érdekeltsé-

gi hálózat mutatja, hogy a MÁK Rt. nemcsak a bányászat te-

rén, de egy egész sor más jellegü vállalkozásban érvénye-

sithette befolyását. 

A szénmedence bányamunkássága a két világháboru kö-

zötti években jelentős változásokóh.ment keresztül. Bár 

csökkent azoknak  a múnkásoknak a száma, akik a bányát, min t . 
átmeneti kereseti lehetőséget tekintették, és csak bizo-

nyos ideig vállaltak munkát  valamelyik bányaüzemnél, tel-
jes egészében mégsem szünt meg. Ez a munkavállalási mód 
szoros an  összefüggött azokkal a 3o-as évekbeli európai és 



magyarországi gazdasági viszonyokkal, amelyekben különös- 

képpen meghatározó törvényszerüség volt a kereslet-kinálat 

egyensuly törvénye, s ez a munkaerőpiacon keresztül jelen-

tős befolyást gyakorolt egyes termelőágak munkásarculatának 

kialakulásáhai.. is. 

A bányamunkás - és itt elsősorban nem az effektive 

szenet termelő vájárról illetve segédvájárról, hanem a bá-

nyamunkálatok fenntartását végző nagyszámu segédmunkási 

apparátusról van szó - hosszu ideig a kereseti viszonyok-

nak megfelelően váltogatta munkahelyeit, s ez okozta azt; 

hogy a bányamunkásság, mint olyan  sokféle emberanyagból 

állt össze a munkások tapasztalatát, politikai öntudatát., 

nemzetiségi hovatartozását és nem utosó sorban  a földrajzi 

tájak szerinti megoszlását tekintve. 

Ezek a tényezők elsősorban a bányamunkások politikai 

megmozdulásaiban jelentkeztek, mint a mozgalmat befolyáso-

ló tényezőt ; de a bányatársulat vezetői számára sem volt 

előnyös a munkaerőkészlet állandó változása, és főleg nem 

a második világháboru kirobbanásakor, amikor a békebeli 

termelés helyére az intenziv hadiipari széntermelés lépett. 

Bár a tatai szénmedence bányamüvelését a korabeli 

hazai viszonyokhoz képest korszerünek lehetett mondani, 

mégis a termelőerők elmaradottsága.itt, a bányászatban 

minden más iparágénál nagyobb volt. A két világháboru kö- 

zött csak az egyetlen réselő géppel kisérleteztek, a köz- , 

vetlen munkaeszközök továbbra is a kézi szerszámok maradtak. 

Ennek az elmaradott állapotnak mélyebben rejlő okai 

szoros an  összefüggtek a bányakapitalisták "minimális anya- 

gi befektetés maximális nyereség" vezérgondolatával. 

A hazai viszonyokra alkalmazott gépekkel való kisérletezés 

nagyobb anyagi áldozatokat követelt volna a társulattól, 

természetesen a befektetett tőke gyors megtérülése nélkül, 

s mivel bőséges munkaerőfelesleg -állt a társulat rendel- 

kezésére,'a vezetőket a profithajsza egyáltalán nem ösz-

tönözte a termelékenyebb üzemvezetésre és a modern gépesí-

tés bevezetésére. 

"A beruházás csaknem a kapacitás fenntartására irá-

nyult; mivel a két világháboru között az ország ipara sem 



fejlődött nagyobb mértékben, az ipar nem is lépett fel 

nagyóbb szénigénnyel, a hazai szén iránti kereslet nem 

növekedett. " 5  

Ennek következtében azután a bányászat termelési szint-

je változatlan maradt, ami ugyah rendszeres,, de módszere-

iben nem fejlődő bányamüvelést eredményezett. 

Békeidőben a tatai szénmedence fejtésre előkészitett 

szénvagyona és annak feltárása általában 1-2 évre fedezte 

az igényeket, de ez az idő a háborus években nem egyszer 

hónapokra, sőt hetekre  zsugorodott  össze` 

A szénmedence területén nemcsak a széntermelés mód-

szerei és termelő erői voltak fejletlének, de a termelést 

közvetetten meghatárózó szociális viszonyok is alacsony 

szinvonalon mozogtak. Lakás, egészségügy, kulturális és 

iskolai intézményekkel való elégtelen ellátottság, valamint 

a munkásokkal való nem egyszer visszataszitóan embertelen 

bánásmód voltak e kiépített szociális rendszer fokmérői 

az egész szénmedence területén. 

Ugyanakkor a munkások érdekvédelmi szervezete, a szak- 

szervezet is csak a bányavezetőség által meghatározott 

szüle keretek közt jöhetett szárvitásba, mint oly an  szerv, 

melynek a munkások nyomoruságos helyzetén kellett volna 

segiteni. Ezt a helyzetet a 3o-as évek végére még a mun-

kásság más felépitésü, főleg politikai szervei  sem tudták 

megváltoztatni. A munkások célkitüzéseiért, gazdasági és 

politikai jogaiért folytatott harc ezekre az évekre meg-

rekedt és az SZDP nagyobb befolyással biró jobboldala ép-

pen  olyan célkitüzéseket vallott, mint az emlitettm 

szakszervezet legálisan is hirdetett programjai. Céljuk 

az volt, hogy a munkásokat távol tartsák a politikai küz-

delmektől és bizonyos mértékig a gazdasági harctól is. 

Jelszavakká lettek a türelem, fegyelem és a nyugalom fo- • 

galmai a termelés minden ágazatában, ami mésszemenően meg-

felelt az uralkodó osztályok érdekeinek, de kielégitette 

a bányamonopolisták elképzeléseit is. 

A második világháboru kirobbanásának a hire ilyen 

előzmények és ilyen körülmények között érte a szénmedence 



bányamunkásságát. A háboru ténye ugyanakkor uj helyzetet, 

uj körülményeket és uj feltételeket is teremtett mind a 

munkások, mind pedig a munkaadók számára, amiket a bánya-

t.ársulatOt vezető emberei igyekeztek is messzemenően ki-

használni. 



II. A gazdasági mámor évei 

Az 1939. márciusában bejelentett egymilliárdos "győ- 

ri program" a magyar gazdasági élet teljes militarizálása 

érdekében tett lépések egyike, csak kezdetét jelentette 

annak a nagyarányu gazdasági átszervezésnek, mely végül 

is a hadiüzemi rendszer bevezetésében, a munkások katonai 

felügyelet alá helyezésében kapta meg végső alakját. A 

rendelet elérte a célját. A legtöbb hadiirdekeket szolgá-

ló üzemben addig még soha nem tapasztalt pezsgés követke-

zett be. 1  Nőtt a termelés intenzitása, rohamosan emelke-

dett a foglalkoztatott munkások létszáma; a munkanélküli-

ség minimálisra csökként, a bányászat terén pedig meg is 

s zünt . 

Ha a háboru első szakaszát, tehát az 1939-1942 között 

eltelt'éveket vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a MÁK Rt. 

tatabányai bányászatában folyó barnaszén termelés ez alatt 

a négy év alatt közel másfélszeresére nőtt az 1938-as szint-

hez képest, ami százalékos kimutatásban szinte megegyezik 

a barnaszén termelés országos eredményeivel. 2  

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a társulat 1942-ig 

a termelő eszközök fejlesztésére különösképpen nagy ösz-

szeget ném fordított, és a munkáslétszám emelkedése. sem 

állt arányban a kitermelt szénmennyiség emelkedésével, 

akkor azonnal szembetünik e termelési mód rablógazdálkodó 

jellege. 

Kolossa Tibor lényegében világítja meg e termelés 

jellegét, amikor arról ir, hogy " 0 ..a széntermelés fokozá-

sát nem uj beruházásokkal, a müszaki'szinvonal emelésével, 

a gépesités fokozásával érték el, hanem a munkásság haj-

szolásával és gyalázatos rablógazdálkodással."3 



Bevett szokássá vált a szén rendszertelen kitermelé-

se, ami abban nyilvánult meg, hogy egyes üzemek a pilla-

natnyi haszon érdekében nem ugy fejtették le a szenet, 

mint azt a helyes bányamüvelés megkivánta volna, hanem 

rendszertelenül, a gyengébb minős.égü%, kedvezőtlenebb fek-

vésü széntelepeket mellőzve ott terceltek, ahol a legköny-- 

nyebben és a leggyorsabban lehetett jó minőségü szénhez 

jutni. A társulatnak ennek ellenére sem sikerült a kitá-

gult felvevőpiac igényeit teljes mértékben kielégiteni. 

Igy következett be azután az a kritikus helyzet, hogy 1941-

re már egyes üzemek tartalék szénkészleteit is piacra kel-. 

lett dobni, pedig az újabb tartalékok képzése áthághatat-

lan akadályokba ütközött. A kitermelt szénmennyiség dön- 

tő többségét hazai piacokon értékesitették, amely az aláb-

hi területek között oszlott me'g: közlekedés, ipar, mező 

gazdaság,, közüzemek valamint a..fütés. Ezek között is a ' 

legnagyobb szénmennyiséget az'ipar és a közüzemek kötötték 

le. 4  

A külföld felé vállalt kötelezettségek és a kiszálli-

tott szénmennyiségek 1939 után rohamos an  összezsugorodtak 

ugy, hogy a Németország felé irányuló kivitel 1 .939-ben 

még 844.000 q-t tett ki,: addig az 1942-ben kivitt szén-

mennyiség csak 267.598 q-ra rugott. Hasonlóképpen állt a 

helyzet Jugoszláviával szemben is.. 1939-ben még 21.050 q 

szenet_szállitottak Jugoszláviába, 1941-ben már csak 

4.90. q-t, mignem 1942-ben teljesen megszünt, a szénkivitel. . 

Még az Olaszországba szállított öntödei szénpor ki-

vitel is erősen megcsappant, ugyhogy 1939 és 1942 között 

ez a mennyiség 1..2oo q-ról 915 q-ra esett vissza, s a 

következő évben ez a szállitási szerződés is felbomlott. 

A háboru alatt egyedül a Szlovákia felé tartó szén-

kivitel nem csökkent, ellenkezőleg még növekedett is: 

1.939-1942 között szinte megkétszereződött a kivitt szén 

mennyisége, 199.400 q-ról 368.272 q-ra emelkédett. 5  

Ez elsősorban azzal  a kompenzációs szerződéssel ma-

gyarázható, amit a MÁK Rt. kötött Szlovákiával, és amely-

nek a lényege az volt, hogy az exportált szénmennyiség 



ellenében a társulat bányafát kapott Szlovákiából. A s.z.er-

z:ődés 1939-ben lépett életbe és 1945-ig volt érvényben. 

Már az első hónapok után nyilvánvalóvá vált, hogy a 

magánvállalatok képtelenek egy olyan koordinációs gazdál-

kodás megvalósitására, amely a szenet állami és honvédelmi 

érdekek szemelőtt tartásával önmaga osztja el. E problémo 

kiküszöbölése céljából alakult meg 194o. februárjában a ' 

kormány Széngazdálkodási Bizottsága, amely ténykedése el-

ső napjaiban  azonnal csökkentette a központi fütések és a 

háztartások szénigényeit. A széntermékek forgalmi adóvált-

ságának 194o. májusában bekövetkezett emelkedése még drági-

totta is az e területekre áramló szén árát. 6  

1941-re a rendkívüli kereslet miatt a társulatnak nem 

sikerült szénkészletet gyüjteni, s mivel ez általános je-

lenség volt, a Széngazdálkodási Bizottság átmenetileg kor-

látozta a szénszállitást, melynek következtében a MÁK Rt. ' 

is csak Szlovákia felé fokozhatta szénkivitelét., az emli: 

tett szerződés értelmének megfelelően .. 

Figyelemre méltó az Igazgatósági közgyülés beszámolója 

erről az üzleti évről: "Az. 1941-es eredmény ugy volt elém 

hető,, hogy nem tartóttunk szünnapot, sőt több rendbeli va= 

sárnapi munkanap beiktatásával igyekeztünk a termelést 

fokozni.  Ennek  ellenére sem sikerült a nyári hónapok alatt 

készletet gyüjteni, mert a rendkívüli kereslet mellett a 

kitermelt szén azonnal elszállításra került, s igy az őszi 

szállitási idény elé minden készlet nélkül érkeztünk el. 

Ilyen körülmények között a Széngazdálkodási Bizottság kény-

telen volt a kályhafütés, a központi fütés és egyes idény 

szerü gyári üzemek szénellátását átmenetileg mérsékelni." 7  

A munkáslétszám alakulása ezekben az években ugyan-

csak szemléletesen mutatott rá arra a tényre, hogy a szén 

kitermelése nemcsak a korszerü gépesítés bevezetése nélkül 

folyt, de a munkáslétszám növekedése is messze elmaradt a 

kitermelt szénmennyiség mögött. 8  A vállalat az évi szén-

termelés mennyiségét csak ugy tudta elérni, hogy fokozato-

san növelte az egy munkásra eső munka intenzitását, és 

emellett olyan  rendszabályokat vezetett be, amelyek lehe- 

tővé tették az egyébként munkaszüneti napnak számitó vasár- 



lo  ~ 

napok produktiv széntermelésre való bevozetésé.t. 9  

A rendelkezésre álló adatok azt bizonyitják, hogy a 

felsorolt külsődleges eszközökkel folytatott széntermelés 

bevált és átmenetileg lehetőséget teremtett arra, hogy a 

társulat vezetői jelentéseikben örvendetes tényként kezel-

jék ezt a jelenséget, mint a gazdagság eddig soha nem ta-

pasztalt növekedését. Az  1939. évi zárójelentésben igy  ir-

tak erről: "Bányaüzemünk fennállása óta ez volt a legna-  

gyobb évi széntermelés. .A szénkészlet teljesen elfogyott, 

és a palakészlet is 380.000 q-ra csökkent.,A tárgyi évben 

298 hétköznapon, továbbá 5 vasárnapon /dec.  24-én és 31-én/ 

8-8 órán át/dolgoztunk, s bányáink teljesitő képességét 

az év utolsó hónapjaiban a legnagyobb méretekben fokoztuk. 

A legnagyobb havi átlag termelést november hónapb an  értük 

el 891=4 vagonnal. A bányabeli öszmunkáslétszám az előző 

évihez'viszonyitva lo %-kal emelkedett.tt lo  

Ahhoz, hogy még érthetőbb legyen e jelentés, ismerni 

kell az. Rt. 1939 előtti helyzetét, legalábbis ami a terme-

lés mechanizmusát illeti.  Az  1.929-33-as világgazdasági 

válság hatásai a MÁK Rt.-ot sem. hagyták érintetlenül.  

1932-ben  már felvetődött a kérdés, hogy a társulat a keres-

let és a felvevőpiac csökkenése következtében beállt kény-

szerhelyzetet miképpen tudná összhangba hozni a termelés  

racionális. szempontjaival. Két lehetőség vetődött fel: 	. 

vagy elbocsájtják a munkások nagy részét és igy biztosit-.  

ják a folytonos, naponkénti széntermelést, vagy nem bocsé  

tanak el senkit, viszont a termelés folytonos menetébe  

k .ényszerü munkaszüneti napokat iktatnak be j  

Végülis a társulat számára látszólag hátrányosabb má-

sodik megoldást választották, s már 1932-ben 73 munkaszü-

neti napot tartottak. 1933-ra ez .a szám 91-re szökött föl,  

és a háboru kitörését megelőző években is 66-73 közöt t . 

mozgott ezeknek a napoknak a száma. 11 	. 

Az 1939-es év ezek után az évek után mind a tőkés  

vállalat, mind a munkások számára a legkedvezőbb lehetősé-

geket rejtette magába, amita társulat vezetői'a munkásók  

teljes kizárásával, sőt a munkások érdekei ellenére, alap- 

vetően az Rt. érdekeinek megfelelően aknáztak ki.  . 



Ezt  mutatja  egyrészt a kitermelt szén mennyisége és  

értékesitése, másrészt az üzemnapok számának gyors emel-

kedése. 12  

A monopolista részvénytársaságoknál a gazdagság és a  

tiszta nyereség mém.oritó hatalma mozgatott mindent. Bár a  

MÁK Rt hivatalosan kiadott jelentéseiben több,helyütt pa-

naszkodik az elért nyereség mértékét illetően. Álljon itt  

erre is egy-két példa. "Az elért pénzügyi eredmények -irtók  

egylielyütt- ismét nincsenek arányban a forgalom emelkedésé-

vel." Vagy egy másik hegnyilatkozás:"Aa egyre növekvő köz-

terhek és a termelés drágulása mind a - jövedelmezőséget, ,  

mind az uj befektetések lehetőségét erősen csökkéntették." 13  

Eindezek ellenére a széntermelés nem volt veszteséges és  

jó üzletnek bizonyult.  

Igaz, létezett az emlitett drágulási tendencia, viszont  

a szén értékesitési árát sem rögzitették, hanem az.mozgé-

konyan követte a teymelés önköltségének drágulását. 1939-be n . 

a kitermelt szén tonnánkénti ára 17 P 5o f. volt,,1941-ben 

már 2o.- P és 1942-ben 2.3 P 5ó filérre emelkedett. ~4  Még  

az Igazgatóság által készitett tiszta nyereségi kimutatások  

is azt mutatják, hogy nem volt ráfizetéses a tatai szénme-

dence üzemeinek a müködtetése.  

A széntermelés intenzitásában és a kitermelt szén meny- , 
nyiségében bekövetkezett roRRIOWEai a felvevőpiac .kor-

látlan lehetőségeiben, valamint az addig még "...soha nem  

tapasztalt méretü forgalom emelkedésében" jelölhetők meg. 15  

Az Igazgatói jelentések még pontosabban körülirták e  
növekedés ókait, melyek lényegében a következőket tartalmaz-

ták:  

A trianoni békeszerződés revíziója nyomán visszacsa-

tolt területek nagymértékben kitágitották a felvevőpiac  

határait, s ez közvetlenül érintette a MÁI{ Rt. szénforgal-

mazását is. 1938 folyamán a Felvidék részbeni visszacsato-

lásával a tatai szénmedence bányaüzemei is visszakapták el---

veszitett fogyasztó területük egy részét, amit a társulat  

elnöksége a legnagyobb megelégedéssel nyugtázott. 16  

Hasonlóképpen jelentős volt Kárpátalja, majd 194o-ben  

Kelet-Magyarország és Erdély egyrészének Magyarországhoz 
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való csatolása. Érdemes idézni azokat a MÁK Rt. részéről 

elhangzott szavalat, amelyeket e területek visszacsatolá-

sakor mondtak el.. 

"Reménykeltő napsugárként hozott vigaszt Kelet-Magyar-

ország és Erdély egyrészének visszaszerzése. A területi 

megnagyobbodás jélentősége máris mutatkozik. Az ország er-

dőállományának egy része visszatért, azonban szénellátás 

szempontjából a visszacsatolt országrész az eddigi terüle-

tekre van utalva. Soha nem tapasztalt méretü forgalom je-

lentkezett... "17  

Vagy később,,1941-ben;"Hazánk területe ismét örvende-

tesen gyarapodott Bácska, Dél-Barany és a Muraköz vissza-

csatolásával._ E területi gyarapodások a szénfogyasztás 

igényeit jelentősen növelték, mert.a visszafoglalt terüle-

teken számottevő széntermelés nincs." 18  

Mindehhez tudni kell még azt is, hogy ezek a délvidé-

ki szénfogyasztók szükségleteiket korábban főként a Pet 

rozsényi illetve a Boszniai bányákból fedezték, s amikor 

Magyarországhoz csatolták őket, akkor a hazai bányákra há-

rult az a feladat is, hogy "....ezen igen fejlett iparral 

rendelkező területek szükségleteit kielégitsék." 19  

Az elhangzott nyilatkozatok minden kétséget kizáróan. 

hizonyitják,_ hogy az ilyen kapitalista bányatársulat, mitt 

a M k Rt, is mennyire szoros szálakkal kapcsolódott az 

uralkodó osztályok soviniszta, területgyarapitó politiká-

jához, amit Vida Jenő személyei méginkább megerősitett. 

Jelentős ösztönzési forrást jelentettek azok a nagy 

állami és hónvédelmi beruházások is, amelyek közvetlenül a 

hadiipart szolgálták. 

A villamos ipar, vaskohászat, majd az ujonnan létesi-

tett, "...katonailag is . abszolut indokolt és szükséges 

iparvállalatok /mint pl. a Viscosa gyár üzemeltetése/"- 

a bányavállalatok részére korlátlan. mennyiségü szén szálli-

lását tették lehetővé. 2°  

E területek államilag is finanszirozott területek 

voltak, és ezen üzemek zavartalan ellátása állami felada- 

tot is jelentett. Ennek érdekében jött létre a már említett 
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szénelosztó kormányszerv, a Széngazdálkodási Bizottság, 

mely minden más érdeket másodranguvá mmnősitett, amire nem 

lehetett rámondani, hogy állami vagy hónvédelmi érdekeket 

szolgáló ipar illetve közüzem. 

A legkisebb keresztmetszetü értékesitési területeket 

a háztartás, valamint a nem hadi érdekeket szolgáló üzemek 

- a falusi kisipar és a különböző mezőgazdasági ágazatok - 

jelentették. 

Már 1941-ben felmerült az a kérdés, hogy nem lenne-e 

jobb, éppen a hadiipari gazdálkodás érdekében állami keze- 

lésbe venni az egyes bányaüzemeket, és egységes irányitás 

méllett megszervezni a széntelepek kifejtését. Persze mind-

ez csak elképzelés és terv maradt. A társulat részéről he-

ves ellenállás bontakozott ki, amit Tatabánya kerület or-

szággyülési képviselője is mandátumával támogatott. 

Egy jellemző megnyilatkozás az 1941,. november 20-i 

képviselőház ülésén. Szabó Gyula képviselő 	a IÁK Rt. 
megbizható embere, miután élénk szinekkel ecsetelte az 

oroszlányi bányászat megindulásával kitárult lehetőségeket 

és a tatabányai bányászat perspektiváját, nem felejtette el 

megjegyezni : "Vannák hangok, amelyek mindig a bányák álla-

mositását sürgetiV. Né vigyük ezeket a folytonos mozgékony-

ságot és elevenséget kivánó, s főleg anyagtermelő.üzemeket 

az államositás felé, mert "elbürokratiziljuk őket >.." 22  

A b2ÁK Rt. adatait ismerve, elmondható, hogy erre az. 
államositásra ekkor még nem is került sor. 

Mielőtt. a bányamunkásság szociális helyzetének elemzé-

sére. térnénk át , érdemes megvizsgálni.azt az üzemszervezé-

si formát, melynek keretében a MÁK Rt. 'a már részletezett 

eredményeket elérhette,,és amely leginkább megfelelt a tár-
sulat vezető embereinek. 

1939. szeptember 1-én, amikor megjelent . a Hadügyminisz-

térium rendelete a hadiüzemi rendszer bevezetéséről, lénye-

gében a magyarországi munkások tulnyomó többségének a hely-

zete pecsételődött meg. . 

De ez a rendelet nemcsak a munkások életét, gondolko-

dását, viselkedését és viszonyát határozta meg abb an  az 
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értelemben, hogy miként viszonyuljon a termeléshez és a 

felettesekhez,, hanem a kapitalista bányatársulatok számára 

is biztositotta a zavartalan  termelés-feltételeit, 

A magyar fasiszta államhatalom a termelés nemzeti fon-

tosságát hangoztatva az üzemeket "katonai fegyházakká" 

alakitotta át, megvonta a munkások sztrájkjogát, iigyanakhor 

a munkások tulnyomó részét a katonai parancsnokok önké' 

nyének szolgáltatta ki. 23  

A hadiüzemi rendszer alkalmassá vált arra, hogy a bá- 

nyatársulatok kis anyagi befektetéssel nagy haszonhoz'jus- 

sanak. 
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III. A gazdasági mámor másik oldalán 

A bányatársulatok szemében bármennyire is örvendetes 

jelenség volt a háborus rekordtermelés fölfejlődése, az uj 

helyzetből fakadó sulyos problémákat azonban ők mag?k sem 

tudták téljelen figyelmen kivül hagyni. Már az 1939. év 

tapasztalatai megmutatták, hogy ez a "rekord'termelés 

csak rövid időre . , kivételesen tartható'fenn." 1  Ez a né-

zet a további' években is tartotta mágát., sőt`alapos'okok 

miatt a.müszaki igazgatóság aggodalmának növekedését is 

fokozta, és szinte évről-évré állandó témája volt a jelen-

téseknek, közgyüléseknek, megbeszéléseknek az ilyen és 

ehhez hasonló észrevételek., mint "...a szénkészletet csak 

valamennyi üzemünk fokozott megfeszitésével tudtuk kielé-

gíteni. A jelenlegi erőltetett munkamenet mellett azonban 

a gépi berendezéseket csak korlátalt mértékben lehetett  

karban  tartani, s részben ezért, részben egyes üzemanyagok 

és közszükségleti cikkek hiányai miatt a jelenlegi terme-

lést hosszabb időn át nem lehet biztosítani." 2  

A képviselőházban ugyancsak heves viták adtak hangot 

ennek az aggodalomnak. "Az a szám - jelentette ki erős 

nyomatékkal az egyik képviselő,- amelyet az iparügyi mi-

niszter ur volt szíves mondani, hogy széntermelésünk évi 

7oo. . 000 vagónról a legutóbbi évben majdnem 1,1 millió va-

gónra ment fel, ne tévesszen meg senkit, mert nem szénter-

melő berendezésünk fejlődött ilyen mértékben, hanem az a 

helyzet, hogy széntermelő berendezésünket legnagyobb mérték-

ben  megterheltük és igénybe vettük. Ez inkább kétségbe 

kell hogy ejtsen, mintsem megvigasztaljon, mert ez annyit 

jelent, hogy elhanyagolni vagyunk kénytelenek a karban 

tartást a bányákban., és hogy minden gépet, amely a bányá-

ban  dolgozik  a  legvégső fokig igénybe venni. Ezt rövid 

ideig lehet még csinálni, de huzamosabb ideig igy dolgoz-

ni nem lehet."3 
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Ami a széntermelés kapacitásának fenntartását és nö-

velését minden pill anatban bizonytalanná tette, az jórészt 

a bánya nyersanyagokkal való elégtelen ellátottságában 

gyökeredzett. 

Ezek között i s  első helyen álltak.a bányafa és a szél-

deszka beszerzéséből fakadó nehézségek. A háboru kirobba-

násával: ezen anyagok beszerzése nehezebb és' körülményesebb 

lett,.főleg a külföldi behozatal elé gördült akadályok 

miatt.. Már az első hónapok után szükségesnek látszott, 

hogy e nehézségek leküzdésére a kormány tegyen intézkedé-

seket, mivel a magánvállalatok ereje és hatalma. kevésnek. 

bizonyult. 

Hogy mennyire lehetetlen helyzet uralkodott ezen a 

téren országos viszonylatokban is, bizonyitja ezt a MÁKIRt. 

Igazgatói ülésének idevönatkózó jegyzőkönyv anyaga:' 

"A legutóbbi visszacsatolt kárpátaljai erdők'kényszerü ki-

termelését a földmüvelésügyi miniszter ellenzi hangzik 

a jelentés,- és nem sok megértést tanusit a hazai bányák 

zavartalan üzemének követelményei iránt. Jellemző erre, 

hogy azt a 2o.000. m3 bányafát, amelyet Kárpátaljá elfog-

lalásakor.'ott tárolt, a minisztérium nem az ajánlattévő' 

kányavállalatoknak, _hanem egy ujonnan alakult cégnek jut- 

tattá. Most azután ez  a cég igyekszik a bányafát lényege.-

sén magasabh'áron továbbadni. Egyidejüleg próbálunk. vala-= 

mi bányafát. Romániából bészerezni, ennek kilátásai azon- 

ban  ugyanannyira csekélyek, mint. Jugoszláviai. vagy Szlo-

vákiai viszonylatban. Németországból a magyar bányáknak 

40.000 m3  bányafát. kellene kapniuk egy államközi megálla-

podás: alapján, a szállitás azonban  a legkülönbözőbb okok-

ból késik.. Az uj Szlovák állammal, amelynek erdőségeiből -

a  világháboru. előtt  a bányafa legnagyobb részét kaptluk, 

igyekszünk kompenzációs alapon szén ellenében bányafát 

szerezni " 4  

194o. elején mégiscsak sikerült a társulatnak a mi-

nisztérium közbejárását kieszközölni, s igy lehetőség nyilt 

arra, hogy egy évi fenyő bányafa szükségletüyiket Kárpátal-

ja kincstári erdeiből biztosithassák. A faanyagok magas 

árszinvonala viszont hátrányos hatással vokt a szén.önkölt- 
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ségi árának alakulására. 

Az erdőállomány szempontjából kedvező lehetőségeket 

rejtett magába Kelet-Magyarország és Erdély egy részének 

Magyarországhoz csatolása, azonban a megnövekedett bánya-

fa  éhséget ez sem tudta megnyugtató módon csökkenteni, ugy-

hogy hamarosan  Fak .o.umánybiztos intézmény mé.gszületése is 

jelezte a helyzet válságosra fordulását. 

Gyakorlatilag ez az intézmény sem volt képes maradék-

talanul betölteni a szerepét, s. a bányafa és egyéb szüksé- 

ges nyersanyagok beszerzése illetve elosztása terén továh-

ra is megmaradt a termelés viszonyaiból fakadó anarchiai 

A társulat részére a külföldi bányafa behozatal egye-

düli megbizható bázisa Szlovákia lett, ahonnan kompenzá-

ciós alapon több ezer m3  fa érkezett a tatai szénmedence 

bányaüzemeihez. A belföldi és a szlovákiai szállitás mel-

lett 1941-ig Románia, Németország, Lengyelország és Jugosz-

lávia erdeiből beszerzett  fával igyekeztek a felmerült 

nehézségeken könnyíteni. 1941-től viszont már csak a bel-

földi és a szlovákiai szállitások jöhettek számitásba, 

majd 1943-tól a rendkivüli nehéz helyzetre való tekintet- -

tel svájci bányafa importtal próbáltak a leromlott helyze-

ten segiteni. 6  

A társulat számára a másik nehézséget a munkások élel-

miszerrel /hussal, zsirral, szalonnával/,, illetve más köz-

szükségleti cikkekkel való ellátása jelentette. Különös-

képpen.194o. második felében vált a helyzet kritikussá, 

amikor a társulati élelemtárak is kifogytak, az élelmisze-

rek beszerzése szinte lehetetlennek látszott. 

Vida Jenő elnök-vezérigazgató már 194o. szeptember 

3o-i Igazgátósági.ülésen beszámolt ezekről a nehézségekről, 

mondván, hogy "...munkásaink részére havónta kb. l.000 

disznóra illetve 7,5 vágón zsirra és szalonnára v an  szük-

ségünk. Tekintettel a fennálló nehézségekre, ugy látszik 

kénytelenek vagyunk disznó hizlalásra berendezkedni." 7  

Később ezt az elképzelést sikerült is valóra váltani, 

és 1941 élejére kb. 13.000 db. sertést állitóttak be hiz-

lalásra abban  a reményben, hogy a munkások zsirral, hussal 

és szalonnával való ellátását igy sikerül megnyugtató mó- 
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don rendezni. 8  

Az akció csak ideiglenesen váltotta be a hozzáfüzött 

reményeket, mert már 1942. áprilisában ismét napirendre 

került a munkások élelmiszerekkel és bizonyos közszükség-

leti , cikkekkel való ellátásának problémája. Az ügy az 

iparügyi miniszter elé került megvitatás végett, azonban 

különösebb eredmény nélkül. Vizer Vilmos vezérigazgató . 

mélységes aggodalmának adott kifejezést arra az esetre, 

hogyha  ez  a hiány a munkateljesitményre is kihat .. "Régi 

tapasztalat ugyanis - mondotta,- hogy az egyszer lésüly- 

lyedt teljesitmény igen nehezen hozható megint normális 

szintre. " 9  

Szavai hamar váltak valóra, ugy anis az év utolsó har-

madában valób an  bekövetkezett ez a termelés-esés, amit . 

többé nem is sikerült feljavítani. 	' 

Ha összegezzük ezeket a termelés növelésében, illetve 

a vállalat jövedelmének alakulásában szerepet játszó té-

nyezőket, akkor azt kell mondanunk, hogy bár rendkívüli ' 

'haszonra sikerült szert tennie a társulatnak 1939 és 1942 

között, de ugyanakkor a másik oldalon-már jelentkeztek 

azok a problémák, amelyek er""sen korlátot szabtak a fent 

vázolt mámorit .ó gazdagságnak 

Melyek voltak ezek a tényezők ? 

Elősször 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 nagymérvü 

megdrágulása, illetve hiánya. 

Harmadszor pedig a kimerülő aknák pótlására hivatott 

uj aknák telepitéséből származó többletkiadások. 	_ 

A felsoroltak után azt kell látni, hogy a termelés 

mechanizmusára károsan ható tényezők magából a mechaniz- 

musból eredtek, abból az'ellentmondásos termelési rendszer-

ből, amely annyira jellemző volt a tőkés társadalom ter- . 

mélés. viszonyaira. 

Ez a termelés megéreztette káros hatásait.a munkások 



- 19 - 

vonatkozásában is. Az a felfokozott intenzív termelés, 

amit a bányászoknak napról-napra meg kellett valósitani-

tik,  továbbá a védelmi berendezések hiánya és a munkások 

egészsége, sőt élete árán való takarékoskodás mind-mind 

hozzájárult ahhoz, hogy a balesetek legnagyobb számban 

a bányászatban fordultak elő. lo  

Számadatokkal igazolható, hogy a medence bányaüzemei-

nél a balesetek  száma,  akárcsak országos viszonylatban, 

évről-évre növekedett. 11  

1939-ben 1.572 volt. a balesetek száma, ami 1942-ben 
3.172-re emelkedett fel. A betegség miatt - mulasztott mü-

Szakók'száma pedig 82.966-ról 168.968-ra ugrott, ami azt 

jelentette, hogy három év'alatt megkétsaere.ződött'ezen 

müszakok..s.záma.. 12  

A balesetek ugrásszerű növekedése nemcsak szoros kap-

csolatban volt  a már leirt rablógazdálkodó jelleggel., de.' 

egyuttal a legsötétebb oldalát is alkotta ennek a terme-. 

lési mechanizmusnak. 

Nem csak a bányagépek és egyéb bányafelszerelési esz-
közök tökéletlenségéből, fel nem ujitásából, ki nem cseré- 

léséből magyarázható énnek a szörnyü - statisztikának a meg- 

születése, hanem más olyan okokkal is, mint pl. a'tulhaj-' 

t.ott munkaidő vagy a széntermelés intenzitásának emberte= 

lén növelése, ami a bányák többségénél bevett szokássá 

lett. 	 . 

Igaz., hogy Magyarországon erre az időre nagy általá- 

nosságban mindenütt a 8 órás munkaidőt vezették be,  azonban  

egyes bányaüzemeknél'burkoltan vagy nyíltan továbbra is 

érvényben.maradtak a lo, nem egy esetben a 12 órás munka-

szakaszok. 13  Bár a 48/1939.sz. Iparügyi miniszteri rende-

let igen megokolt esetben engedélyezte a heti 48 órán fe-

lüli munkaidő alkalmazását., azonban azt'is kimondta, hogy 

ez az idő három heti átlagban nem terjedhet tul az 56 

ór.án. 14  

A törvénytelenség ott. kezdődött, hogy a bányászok, . 

akik a legtöbb esetben akkord múnkát végeztek, ezzel a 

tulhajtott munkaidővel sem tudtak többet keresni, s. ha 

emiatt panaszt tettek, és követelték a 25 %-os bértöbble- 
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tet, legtöbbször rideg elutasitásban részesültek. 

- El lehet képzelni - hangzott el az országgyülés 

képviselőházának üléstermében,- hogy micsoda munka folyik 

ott, ahol békében a munkásnak, a csillésnek, a vájárnak 

15-2o csillét kellett egy müszak alatt produkálnia, és 

itt ma már 35-4o csillét követelnek tőle. El lehet képzel-

ni,, hogy micsoda robot, micsoda ideget, lelket ölő munka 

ez. Nem lehet csodálkozni tehát, hogy eközben a munkások 

tömegei szenvednek sérüléseket. És itt jön a bányatársu-

latnak egy igen antiszociális intézkedése, hogy amikor 

megsérül egy munkás, akkor még 3 - 2o.- pengőig terjedő 

birsággal is sulytják, mondván, hogy az 6 vigyázatlansága 

okozta a bale:se.tet. 15  

Tel•mészetesen ezeket a szomoru tényeket azilletéke-

sek nem ismerték el, legalábbis hivatalosan nem. Amikor 

valójában növekvő tendenciát mutattak at üzemi baleseti 

kimutatások, akkör Varga József iparügyi miniszter, .a IDÁK 

Rt. későbbi elnöke képes volt ilyen nyilatkozat megtéte" 

lére:" Minden bányánál megeröltetés nélkül látja el  min-

den  múnkás a munkáját, s a bányatársulatnál elkerülhetet-

len üzemi balesetek száma'öt.év óta nemhogy nőne, hanem 

mindig csökken, s büszkén hivatkozhatunk arra., hogy a  ha-

lálos balesetek száma immár egy évtizede Magyarország bá- 

nyászatánál egy ezreléken alul van, akkor amikor a nagy 

nyugati államokban vagy Belgiumban minden 1.000 munkásra 

2-3 halálos baleset esik. n16  

Felesleges nyugati példákra hivatkozni. A MÁK Rt. ki-

mutatásaiból éppoly sötét kép tárul elénk, mint az emlitett 

államok esetében, hnem rosszabb. Az_ 1939-es évét megnéz-

ve amikor pedig  még alacsony volt a  balesetek száma, 

láthatjuk, hogy ekkor is már 5.443 munkásra 1.572 ba- 

leset jutott, s a kimutatás szerint a halálos balesetek 

aránya is egy ezreléken felül volt. 17  

Igy talán még szembetünőbb az a tudatos hamisitás, 

ami a hivatalos' fórumok részéről lépten-nyomon megnyilvá-

nult. 

A tőkés mindenből pénzt csinál, mindenből hasznot 

akar huzni. Ez alól a MAK Rt. tőkései sem voltak kivételek. 
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Ezt szemléletesen bizonyitják azok az eljárások, melyeket 

a tulhajtott munka  miatt  robkanttá vált bányászokkal szem-

ben alkalmaztak. Nemcsak a mér említett törvénytelen módon 

szedett birs.ágpónz volt ennek egyetlen formája, hanem más, 

burkolt formában is megnyilvánult a társulat nyerészkedő 

hajlama. 

A szénmedence területén elterkedt módszer volt a pok--

kantt .á vált munkások utólagos kizsákmányolása is. Az üzemi 
balesetek folytán megrokkant bányászokat később, miután egy 

minimális rokkantjáradékot megitéltek számukra, ujból visz-

szavették a munkába igen kis munkabérért, és ujból alkalmaz-

ván őket a keresetükből mindig levonták .a nekik jogosanjá- 

ró rökkantsági járadékot ;8  mondván, "...ha a munkást a bá-

nyavállalat nem kezelné könyörületesen, a bányamunkából ki-

zárná azzal, hogy 4o-6o %-os rokkantságáért a balasetbizto = 
sitási ágazattól megkapja a megfelelő.kártalanitást, sokkal 

rosszabbul járna, mintha. a munkaadójá humánus és szociális 

szempóntokra való tekintettel, sokszor teljesen szükségte-

len munkahelyré állitja, és néki ezt a bért téríti meg, 

amely  egyenlő a rokkantsága. előtti keresetének és a baleset-

biztosítási járadékának a különbözetével." 19  

Humánus és szociális köntösbe bujtatott kizsákmányolás 

e.z, ami árra volt csak jó, hogy a hozzá nem értőket megté-

vessze. Nem  kell különösebben nagy számolási készség ahhoz, 

hogy az elhangzott szavakat az állított tény megcáfolására 

használjuk-fel. Ha. egy munkás, tegyük fel, hogy egy vájár-

ról van szó, aki havi 15o pengőt keres és megrokkan, akkor 

ez az'ember, mint rokkantjáradékot, fizetése 4o illetve . 
6o%-át: kapja meg, ami pengőben-6o illetve 90 pengőt jelent. 

Amikor  a bányatársulat ujra alkalmazza őt, és az  el-
mondottak módján bérezi, tehát a baleset előtti fizetésének 
és a rokkantsági járulékának különbözetét kápja kézhez, . 

akkor tulajdonképpen 90 illett' 6o pengőt tett zsebre. Ez 

pedig akárhogy is nézzük, egyenlő azzal a rokkantsági dij-

jal, amit a vállalat akkor is köteles volt fizetni az illé- 

tő. munkásnak, ha az nem.vállal munkát és nem él a vállalat 

"riagylelkü könyörületességével". 	 ' 
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Egyébként éppen a munkásoknak kifizetett bérek mutat-

ják meg leginkább, hogy mennyire nem nagylelkü és könyörü-

letes irántuk a bányavállalat. 

A - tatabányai szénbányák, Mészkőüzem, Mészüzem, Cement-

gyár, Brikettgyár és Szénlepárló gyár munkásai egyaránt 

kiszolgáltatottjai volta a MÁK Rt.-nek. 1939. juniusáig 

egyedül csak a mészkőbányászat terén történt bérmegállapi-

tás, a többi üzemek munkásai pusztán igérgetéseket kaptak. 

Igaz, hogy a Mészkőüzem esetében sem tartották be az elő-

irt béreket, de legalább kisérlet történt arra, hogy ren-

dezik a munkások fizetését. 

A bányászat terén rosszabb volt a helyzet. Ha egy s e . 

nem tul jó, se nem tul rosszul fizetett munkás helyzetét 

vesszük szemügyre, akkor a különböző bérszalagokról leol-

vashatjuk, hogy a vájárok napi keresete 5-6 P. között moz-

gott, a segédvájárok munkabére ennek . 90 %-a, a csillések 

munkabére ennek 80 %-a volt, a napszámosok pedig ritkán 

kerestek meg 3.- pengőt, de arra is•találhatunk példát, 

hogy csak 2'.- pengőt kapott müszakonként az illető napszá-

mos.  20 

Fizetési blanketták mutatják, hogy pl. Tatabányán és 

Felsőgallán a bányatelep munkásai mennyit kerestek 194o-41-

ben. Egy 11 gyermekes bányász család családfőjének a havi 

keresete 156..- P.  volt a családipót$.ékkal együtt. Ez 4 . 13 

főt számláló család heti 39.- P-ből volt kénytelen élni 

akkor, amikor a  megélhetés költségei jóval felülmulták ezt 

az összeget. Azután találhatunk 7-8 gyermekes családokat 

148.- P. havi keresettel, ami heti 36.- P-nek felelt meg 

akkoriban, s ha nagyon kutatunk, találhatunk oly an  eseteket 

is, amikor 3-4-5 gyermekes családok havi 126-132 P-ből 

voltak kénytelenek magélni. 21  

Az elmondottakat akkor  értjük meg igazán, ha tüzete-

sebben megvizsgáljuk a korabeli árviszonyokat. Ha csak egy 

öt tagu családra vonatkoztatva számitjuk ki havi viszony-
latban az élelmiszerkosarat, ami a bányász családok eseté-

ben inkább ritkaság, mintsem tömegjelenség, s ebben az 

élelmiszerkosárban semmi más, csak a legszükségesebb élel- 

miszercikkek - hus, szalonna, zsir, tojás, tej, liszt, 
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kenyér, bab, burgony és cukor - találhatók meg, ebben az 

esetben is látható, hogy.a felsorolt cikkek ára 1939-ben 

81.- P.  , 1942 végén 15o.- Pa és 1944. novemberében 22o.-

pengő volt. 22  

Ha ezeket az összegeket összevetjük a munkások- 

.nak kifizetett bérekkel,,3  rögtön érzékelhetjük azt a szint-

különbséget, ami a kifizetett bérösszegek és a megélhetés 

árviszonyai között állt fenn.:. Mindemellett azt sem szabad 

élfeledni, hogy 194o-től több olyan élelmiszercikk tünt 

el a szabadpiaci forgalomból, amit csak feketepiaci árak 

mellett lehetett beszerezni, természetesen ez.az ár a sta-

tisztika által kimutatott árak felett mozgott.. 

Tovább vizsgálva a társulat által alkalmazott bérrövi-

ditési módszereket, ezt a.caaládipótlékkal való visszaélé 

seknE is megfigyelhetjük. A társulat csáládipótlékot 

meglehetősen ritkán, de arra is'van példa, hogy egyáltalán 

nem fizetett, és, látszólag még törvényesén is járt 

Tudniillik, a családipótlékot ezeken a bányaterületeken 

az egy hónapban  teljesitett 15 müszak után fizették 

Ennek következtében a bányavezetőség ugy osztotta be a mun-

kásokat, különösen téli időben, hogy ne lehessen meg a 	, 

15 müszak, és igy a családipótlékot sem kellett kifizétni. 

További nyerészkedési lehetőségeket rejtettek magukba 

a katonai behivások is. Sorozatosan fordultak elő oly an  

esetek az Őszi és tavaszi bevónulások alkalmával, hogy a 

behivott munkások családtagjai részér e. a járandó családi-

pótlékót,,sőt nem egy esetben még a havi segélyt sem fi-

zették ki. 24  

Bányakapitánysági jelentésben olvasható az alábbi 

eset:"Galley József örv. a mai századkihallgatáson elő-

adta,'hogy a polgári életben a MÁK Rt. Felsőgallai XII;es 

aknájában, mint bányász van foglalkoztatva, fizetése 

P 16o:- havonta. E fizetésből tartja fenn 72 éves kereset 

és munkaképtelen édesanyját. Nevezett jelentése szerint 

a fenti Bányaigazgatóság a részére illetékes összeget be-

vonulása óta nem folyósitótt&, s ennek folytán öreg édes-

anyja igen nehéz viszonyok között él, kereseté, élelme 

egyáltalán nincs." 25 	 . 
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Azonban azok a családok sem voltak sokkal jobb hely-

zetben, akik megkapták a családi segélyt, mivel ez olyan 

csekély összeg volt, hogy tisztességesen megélni sem le-

hetett belőle. A tatabányai hadiüzemi parancsnok egyik 

jelentésében megrázó képet fest az ilyen családok helyze-

téről. "A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonultak család-

tagjai a nekik kiutalt segélyből /: 12, ill. 8 P:/  a mai 

drágaság mellett megélni nem tudnak, a bevonulás tartama 

alatt a családtagok nyomorognak, minden nélkülözhető ház-

tartási cikkeket eladni vagy elzálogosítani voltak kény-

telenek )  és igy most midőn a katonák leszereltek és munka-

helyükre visszatértek a család teljesen eladósodott, mely 

adósságokat munkabérükből fedezni nem tudták." 26  

A már emlitett tulhajtott munkaidő is  külön nyeresé-
gi tormát jelentett a vállalat részéről. A bányászok em-

bertelen kizsákmányolásának legvisszataszitóbb oldala dom-

borodott itt ki, amit.mégcsak a törvényesség látszatával 

sem sikerült leplezni.  Az alaptörvény 5.§-a határozottan 

kimondta, hogy a.8 órán felül végzett munkát legalább 25 %-

kal dijazni kell. A munkások többsége viszont nem kapta 

még órabérükön felül a 25 %-os tulórapénzt, amit lehetővé 

tett az a tégy is, hogy nem történt meg  a hivatalos bér-
megállapitás a bányászok fizetésére vonatkozólag. 27  

A MÁK Rt.-nél már 3o éve dolgozó napszámos bércédulá-

járól olvasható le a következő törvénytelenség: az illető 

munkás 1939. áprilisában 266 órát dolgozott. Ebben a hó- 

napban mindössze 24 munkanap  volt, ami 19a hétköznapi mun-

kaórát tett ki. Ezen felül az illető munkásnak még 74 kü-

lön munkaórája is volt, de csak a vásárnapokon ledolgozott 

18 különóráért fizettek neki százalékot. Ezt kifizették, 

azonban  a fennmaradt 56 óráért nem kapta meg a 25 %-ot. 

Ugyanez a munkás októberben 297 munkaórát teljesitett, 

viszont a hétköznapi munkaórák száma októberben 208 óra volt. 

Ebből 25 óráért megkapta az 5o %-nyi felárt, de nem kapott 

százalékot 63 óráért, aminek következtében az illető nap-

számos 6,8o P.-vel károsodott meg. 

Decemberben 224 órát dolgozott, s minthogy december-

ben 24 hétköznap volt, ami 192 munkaórát tett ki, az ezen 
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tulmenő 37 tulóráért nem fizettek neki semmiféle százalé-

kot. 28 ,  

Egy másik munkás bérszalagjáról olvashatjuk a követ-

kezőket: 194o. februárjában 296 órát dolgozott és összesen 

12o pengőt keresett. Februárban 2oo óra volt a hétköznapi 

munkaórák száma, tehát az illetőnek 96 tulórája volt. 

Ebből a ledolgozott 8 vasárnapi'munkaóráért megkapta az 

5o %-os felárat, azonb an  88 óráért -nem kapta meg a hétköze 

napi 25 %--os bérpótlékot, ami  8,8w pengőnek felelt volna 

meg. 29  

A következő bérszalag egy négy gyermekes családapának 

a munkabér e.ls.zámolását tartalmazza. 1939. decemberében 

304 munkaórája volt az illetőnek, ami után 127,2o pengő 

fizetést kapott. Decemberben a munkaórák száma,192 volt, 

tehát 112 órára járt volna neki tulóra pótlék. Valóság-

ban  azonban csak 28 vasárnapi tulóráért kapott 5o %-os 

felárat, és a fennmaradó 84 óráért nem kapta meg a 25 %-os 

tulórapénzt, s igy ez a szakmunkás is 8,4o pengővel káro-

sult meg december hónapban: 3o  

Egy másik bérszalagon még az emlitettekénél is meg- 

döbbentőbb adatokkal találkozunk. Az illető munkás 194o. 

februárjában 275 órát dolgozott. Ebből 18 óra vasárnapi, 

49 óra pedig hétköznapi tulóra volt. Sem a hétköznapi, sem 

a vasárnapi különórára nem fizettek százalékot, vagyis 

törvénytelenül még a Bányakapitányság által jóváhagyott 

alapszabály 8.§-ában előirt vasárnapi 5o %-os tulórapénzt 

sem fizették meg neki. 

Ugyanezen a bércédulán még egy törvénytelenséggel 

találkozhatunk. A "Letiltás" rovatban 4, ill. 2.- pengős . 

tételekben eszközölt levoná sokat a vállalat, mégpedig isó 

kolabirság cimén. Ez a tény már a társulat embertelensé-

gére világit rá, akárcsak egy hasonló eset, amikor az ille-

tő munkástól a "etiltás" rovatban 96 fillért vont le. 

Mint utólag kiderült, az - emlitett munkás gyermeke csupán 

egy napot }iányzott az iskolából, akkoris csak azért, mert 

nem volt cipője, amiben elmehetett volna. 31  
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Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk a bányaveze-

tőség részéről alkalmazott birságpénzek levonásáról is. 

A hadiüzemi termelésre beállitott bányaüzemeknél szigoru 

fegyelmet igyekeztek bevezetni, s ennek egyik eszköze volt 

a pénzbirságolds is. Leginkább a késések miatt szabtak ki 

pénzbüntetést a dolgozóra, s nem egyszer oly an  magas ösz-

szegekben, ami ellenkezett még az érvényben levő rendsza- 

bályok cikkelyeivel is, melyek érthetően leszögezték, hogy 

a maximális pénzbirság nem lehet több a teljes napi össz-

keresetnél. Ez pedig még a legjobban kéreső munkásoknál 

sem volt több 5-6, esetleg 7. - pengőnél, de a birsápolás-

nál az is elbfordult, hogy az illető kiskeresetü munkástól 

csupán késésért 2o.- pengőt vontak le. 32  

Ez a büntetésforma főleg azokat a munkásokat érintet-

te, akiknek 15-2o km-ről kellett a bányatelepre kerékpá-

rozni vagy rosszabb esetben gyalogolni. 

Nagy sérelme volt a bányamunkásoknak a kellőképpen 

nem szabályozott nyugbér rendszer is. A'nyugálloiüányba • 

vonult munkások többsége 35-40 évi kemény bányamunka Után 

3o-35 pengő nyugbért.kapott'a bányavállalattól, ami koránt-
sem állt arányban a 35 -=-4o év alatt levont járadékokkal. 

Ezen kivül,a bánya igen sok esetben kötött megalázó szer-

ződést a munkásokkal. Különféle ürügyekkel behivatták ókét, 

a társulat illetékes emberei későbbi munkák igérgetésével 

szerződéskötöttek velük a nyugbért illetően. 33  Találka= 

tunk olyan esetet, amikor.egy ilyen munkással 18 évi munka 

után sikerült kiegyezni 5.- pengő nyugbérben. 34  Igaz, hogy 

ez már a legkirivóbb esetek közétartozott, de kisebb-na-

gyobb törvenytelenáégek ezen a területen is tömegével for-
dultak-:,e16. 

A bányamunkások öregségi és rokkantsági ellátási szem-

pontjából még az ipari és magánalkalmazott munkásoknál is: 

hátrányosabb helyzetbe voltak. Dacára annak, hogy lényege-

sen magasabb járulékot fizettek, a szolgáltatás jóval ala-

csonyabb volt azokénál. De ezek a szolgáltatások még a 

bányászat területén sem voltak arányban a befizetett járu-

lékokkal. Amig ugyanis a járulék a keresethez, illetve a 

javadalmazásokhoz igazodott százalékos arányban,  addig a 
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a szolgáltatás a munkakörök, illetve a csoportok szerin t  

változott, és igy sok esetben megtörtént, hogy a nagyobb 

járulékot fizető alkalmazott a kisebb járulékot fizetőnél 

alacsonyabb nyugbért kapott. Ezekről a rendellenességekről 

az iparügyi miniszternek is tudomása volt ., nem is tagadta 

a követelések jogosságát, de erélyesebben ő sem lépett fe1. 35  

Tovább lehetne még sorolni az ilyen és ehhez hasonló 

eseteket, azonban már az eddig leirtak alapján is kimond 

ható, hogy a vállalat "könyörületes", "humánus." és."szoci-

ális" bánásmódról hangözta.tott szólamai nem voltak egyebek, 

mint'üres frázisok, amely?k embertelen és könyörtelen ki-

zsákmányolást takargattak. 

És akkor, amikor egyes.munkástk az  alacsonyabb munka-

bérek felemelését és a törvénytelenségek megszüntetését kér-

ték, a.társulat emberei "piszkos kommunista csürhe" kijelen-

téssel utasitották vissza a kéréseket vagy pedig egyszerüen 

azt móndt.ák: "Ha nem tetszik, kotródjanak, menjenek máshová!" 

De. az 'a cinikússág sem volt magában álló eset, amellyel 

egy 2 pengő keresetü,hét fős családot eltartó bányászt ille 

tett.az érzéketlen bányavezető t  amikor az fizetésemelést 

kért. 

- Megélnek maguk egy pengőből is,- mondta,- sőt még 

félre'is tehetnek. 36  

Nagyon jól tudjuk mindnyájan - mondta egy képviselő,-

hogy a 4o filléres kenyér ára idején frivol játék igy be-

szélni a magyar munkásokka1. 37  

Ezeket a szavakat a képviselőház üléstermében mondták 

el, ami azt is mutatta, hogy az uralkodó osztály tagjai 

nagyon is tisztában voltak a helyzet tarthatatlanságával, 

s ülésről-ülésre kasszandra jóslatokat zengedeztek, amik 

valójában csak szavak maradtak, s nem változott semmi. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a mámoritó gazdagság árnyéká-

ban milyen szociális viszonyok uralkodtak, akkot nagyon 

hamar az előbb elmondottakkal azonos megállapításokhoz 

juthatunk. 

Itt van mindjárt a lakáshelyzet. 
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A vidéki ipari munkások közül a,legr.osszabb lakásvi-

szonyok között a bányamunkások éltek. 

A tatabányai telepeken a'bányászok tekintélyes része 

egy helységből álló szükséglakásban tengette életét. Arra 

is volt példa, hogy a báhyatársulat olyan lakásokban is 

engedélyezte munkásait lakni, amelyek betömött, abbahagyott 

tárnák filé épültek, és a föld állandó mozgása követkézté-

ben olyan repedésektől diszelegtek falai, amelyekbe az em-

ber könnyüszerrel még a karját is bedughatta. 38  

Nem nehéz megrajzolni e szobák kétségbeejtő képét. 

4 x 4, méteres alapon üres falak, egy priccs és két 

rozoga ágy. Bennük általában 9-9 felnőtt és gyerek szorong- 

ta át az éjszakákat. Szabó Gyula képviselő a tatabányai 

lakásviszonyokról tartott interpellációjában többek között 

ezeket mondta: "Egy bányászlakásban megkérdezve,egy hat gyer-

mekes családangát, hogy hogyan is helyezkednek el abban a 

kis lakásban, azt.a választ kaphatjuk, hogy az egyik ágybán 

a családfő alszik, akit munkaképessége megőrzése érdekében 

csodálatosképpen egyedül hagynak  aludni, másik ágyon kereszt-

ben négy gyermek, a harmadik ágyban a. család többi három 

tagja alszik.. " 39  

Ami azt illeti, ezek a családok még mindig a szerencsé-= 

sebbele közé tartóztak. Sokan,még ennél is rosszabb körülmé-

nyek között laktak. - A 'MÁK Rt. tatabányai üzemeinél kb. 

6.000 munkás részére volt lakás épitve, holott már 1 940-ben 

a foglalkoztatott munkáslétszám. a lo.óoo fölött járt. Igy 

a munkások jórésze a környező  falvakban - volt  kénytelen lak-

ni "...ahol nem emberi elhelyezésre épített mosókonyhákat 

és fáskamrákat kénytelenek sokszor magas áron bérelni, vagy 

pedig két család költözködik össze, és igy nem ritka eset,, 

hogy 8-lo személy egy szoba - konyhás lakásban huzódik meg."  

- irta'rendkivüli helyzetjelentésében Ulrich Viktor hadi-

üzemi parancsnok. 40  

1941-ben a MÁK Rt: a lakásinség enyhitése érdekében a 

tatabányai telepen lo db. négy lakásos munkásházat és hat 

db. nyolc lakásos szükségbarakot, OroszlánybEin.pedig egy 

üzemvezetői, 4 db. két lakásos, 3 db négy lakásos altisz- 

ti és munkásházat, valamint 4 db. nyolc lakásos szükségba- 
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rakott épitetett fel, ami azonban alig csillapitotta a meg- 

növekedett lakásigényt. A'reális.igényekkel számotvető 

igazi hatékony intézkadés elsősorban a. vállalat részéről 

megnyilvánuló takarékosság miatt elmaradt. Igy nem csodál-

kozható azon. sem, hogy még 1943-ban  i s  ilyen problémákat 

tartalmazó figyelmeztető levél ment az igazgatósághoz: 

"Közöljük - irták,- hogy az oroszlányi bányászatnál foglal-

koztatottak közül Oroszlányban 127, Kecskéden 22, Bokodon 

74, Környén 12, Vértessomlón lo, Várgesztesen 6, összesen. 

251 munkásunk lakik, akiknek legnagyobb része lakásbérlő, s 

igy ki van téve annak, hogy a háztulajdonos kilakoltatja." 41  

Tehát nem csak az elviselhetetlen lakásállapotok miatt 

volt nehéz a munkások helyzete, hanem ehhez társult a bizony-

talanság és a félelem érzése is, hogy bármelyik pillanatban  

az utcára kerülhetnek. 

Az 194o. évben eszközölt és már emlitett nagyobb mf  étü 
lakásépitési akcióra az elkövetkezendő években nem került 

sor. 1943-ban pedig - határozott visszadsés mutatkozott ezen 

a téren is, elsősorban a már végképp lakhatatlanná vált 

barakok lebontása miatt. 42 	. 

1941-től a vállalat olyan módszerek támogatásával 

igyekezett a lákásinséget enyhiteni, ami a társulat számá-

ra nem jelentett többletkiadást,.ugyanakkor látszólag még 

a munkások érdekeit is szolgálta. 

Ennek az uj koncepciónak a lényegét. Szabó Gyula képvi-

selő fejtette ki, amely rövidre fogva a következőket tartal. 

mazta: 

Már az első világháboru tapasztalatai megmutatták, 

hogy a megnövekédett szén iránti keresletet csak abban az 

esetben lehet hiánytalanul kielégiteni, ha biztositjál a 

széntermelés állandóságát, s növekvő mérete fokozását. 

Ezt pedig leginkább az első rangu térmelési tényezőnek, az 

emberek lekötésével, ápolásával lehetett biztositani. A bá-

nyatársulat e célból épületeket emelt, kolé.niákat létesi 

tett és egyéb kedvezmények mellett ezzel kötötte le a mun-

kások jelentékeny részét. 

--Ma azonban - mondta Szabó Gyula - az uj idők még 

ennél is ujabb gondozást kivánnak, mégpedig korszerü igé- 
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nyek szerint., abban  a megoldásban, hogy mindezen kiviül a 

bányák  gondozása, bérpolitikája az legyen, hogy elvezesse. 

az eddig kolóniák által lekötött bányászságot a takarékos, 

beosztásos, jövőjét elsősorban önmagán keresztül biztosi-

tani. karó önálló ember, önálló termelési tényező világa 

felé. 43  

Az elképzelés megvalósitását a következőképpen kivánta 

elérni:"Ne szaporítsuk a kolóniák házainak számát - mondta t-

hanem tessék szaporitani házhelyekkel az önálló bányász la-

kások, bányász, házikók számát. Tessék utakkal biztositani 'azt, 

hogy a kerékpáron távolról is megközelíthető legyen a mun-

kahely, illetőleg tessék biztositani azt, hogy a szövetke- 

zeti alapon fenntartott autóbuszokkal 50-8o-loo.km-re lakó 

emberek is megközelíthessék a maguk munkahelyét. 44  

Ami az elmondottakból már az első olvasás után is ki-

érezhető az az, hogy a MÁK Rt. Szabó Gyula képviselő sze-

mélyében érdekei hüséges kiszolgálóját találta meg, aki 

képviselői mandátumát készségesen rendelte alá a mindenható 

MÁK Rt. monopolista érdekeinek. 

Az interpelláció nem hiába hangzott el. A társulat 

már a következő évben, 1941-ben lépéseket tett afelé, hogy 

a fent vázolt élképzeléseket a gyakorlatban valósitsa meg.  

Hogy a Bányaigazgatóság miképpen gondolta ezt, arra 

kitünő forrásként álljon itt az oroszlányi munkáslakótelep 

kiépitésénak tervezete. "Meggyőződésünk _ olvasható a ter-

vezetben,- hogy megfelelő, igyekvő, nemzethü és fenntaró 

munkástörzset oroszlányi bányászatunk. számára csak ugy sze-

rezhetünk, ha minden komoly, családját szerető munkásnál 

tapasztalható saját  otthon megszerzésére irányuló törek-

vést támogatjuk, tehát a lakótelep lakóházak tulajdonánák 

részlettörlesztéssel való megszerzését munkásainknak a 

bányatársulat anyagi érdekeinek teljes megóvásával lehe-

tővé tesszük. 845  

Tehát arról vol t  szó, hogy a. MÁK Rt. ugy an  szerette 
volna ezt a lakáaépitési programot végrehajtani, de ugy, 
hogy annak'költ.s.égeit, a vállalat anyagi érdekeinek meg-

óvásával, maguk a munkááok . viseit.ék volna részlettörlesz ,- 

tések formájában: Ez. a 'megildás. ugyanakkór - gondolták 
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ők - egy megbizható munkás törzsgárda kialakulását is elő-

segitené, arról nem  is beszélve, hogy a vállalat még a jó-

tevő szerepében is tetszeleghetne, hiszen elősegitette 

kásainak a saját otthon szerzésére irányuló törekvéseit. 

A program értelmében 3 év alatt 600 lakást kellett 
volnafelépiteni ezzel a módszerrel, amiből persze nem lett 

semmi. Ezt nem is annyira a háborus állapotok tették lehe-

tetlenné, mint  inkább az az irreális. elgondolás, mely a 

munkások zavartalan fizetőképességét tételezte fel. Nem 

kell különösképpen bizonygatnunk a tervezet hamis, irreális 

voltát, ha felidézzük azt a tényt, hogy a bányászok kerese-

te erre az időre már arra sem volt elég, hogy a normálisnak 

mondható létfenntartást biztositani tudják. 

Ha a társulat telepein uralkodó egészségügyi viszonyo-
kat vizsgáljuk, ezen a téren is elképesztő állapotokkal 

találkozunk. Már a MÁK Rt. hivatalos kimutatása is árulko-

dik erről akkor, amikor megállapitja, hogy a társulat összes 

telepein lakók létszáma 36.542, s ebből a dolgozóké 15.378 

fő.. Ugyanakkor a szénmédence területén a 2 kórházban és a 

4 . rendelőintézetben csak 11 orvos, illetve.5 gyógyszerész 

gondoskodott a dolgozók egészségvédelméről. 46  Ez annyit 

jelentett, hogy egy orvosra 3.222 ember jutott, ami - bá-

nyaipari vidékről lévén szó - meglehetősen.elmarádott vi-

s.zonyokról tanuákodott. 	 . 

A társulat vezetői a legelemibb egészségügyi követel-

ményeknek is csak hiányos an  tettek eleget. Bár majdnem 

minden bányaüzem területén állt egy-egy központi fürdőépü-

let,  azonban ezek használata jóformán csak névleges vólt.' 

"Hq valakinek fürdőzésre támadt gusztusa - meséli egy szem-

tanu,- akkor rendszerint nem találta a fürdő kezelésével 

megbizott egyént." 47 	. 

Még lehetetlenebb helyzet uralkodott 3-4 régebben 

épitett bányaüzem területén, ahol egyetlen zuhanyozó vagy 

munkásöltöző helység sem volt.. 

- Magam győződtem meg róla - mondta Gruber Lajos nyilas 

képviselő,- hogy éjjeli váltáskor azok az emberek szénpor-

tól mocskosan mentek haza és karikáztak 12-2o km-eket anél- 

kül, hogy megmosakodhattak volna. Kérdém én: az a hatalmas 
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MÁK vállalat, mely napi 3.000 P-őt juttat Vida Jenő zse-

bébe, nem tudná-e megtenni azt, hogy legalább minden tárna 

bejáratához vagy a lámpakiszolgáló helységek mellé egy-egy 

zuhanyozót és öltöző helységet épitsen. 48  

A felszólaló, demagóg volta ellenére is, a MÁK Rt. 

egyik legtámadhatóbb pontjára tapintott rá. Ezt a lehetet- 

len állapotot különösebb nehézségek nélkül meg lehetett 

volna oldani, hiszen minden objektív lehetőség regvolt 

arra, hogy lehetővé tegyék a.bányamunkások egészségügyi 

érdekeit szolgáló fürdőépületek felépítését. Természetesen 

ehhez.a vállalat anyagi áldozatvállalására is szükség lett 

volna, azaz még arra sem, hiszen a fürdők épitésére for-

dítható ögszegeket ilyen vagy amolyan jógcimeken ugyis a 

munkások béréből vonták le. 

A gyógykezeltetés területén még ennél is sivárabb 

állapotok uralkodtak. Az orvosok bánásmódja tökéletesen 

kifejezte a bányatőkések érdekeit, s a kezelés módjában 

sem  maradtak el az előljárók által alkalmazott és humánus-

nak egyáltalán nem mondható. módszerektől. 

Különösen hirhedtté tBtték nevüket ezen a téren dr,. 

Paletta és dr. Szutrély nevü orvosok, akiket ha valamelyik 

megbetegedett munkáshoz kihivattak, azzal léptek be az -aj-

tón, hogy"Maga szimuláns, mars ki az ágyból!", és anélkül, 

hogy komolyan megvizsgálták volna az illető beteget, dol-

gozni küldték. A munkást valójában csak akkor tekintették 

betegnek, ha "4o fokős lázban fetrengett", bár még ilye n . 

estben sem részesitették aoks :zor olyan  kezelési módban, 

amit az általa fizetett munkásbiztositó járulékok fejében 

elvárhatott. volna. 48  

Gruber Lajos az általa felvett jegyzőkönyvek alapján 

az országgyülés képvise.lőházábgn tette szóvá ezt  az "anti-

humánus" kezelési módot, és szávai igazolásául a következő 

jellemző esetet mondta el: 

Vizvári István nevű váját 1938. junius 25-én munka-

helyén sulyos . lábtörést szenvedett a munkahely felső pado-

zatának beomlása miatt. A leomló szén összezuzta a jobb 

lábát ;  és többszörös csonttörést szenvedett. Három hóna-

pon keresztül a tatabányai kórházban kezelték, ami abból 
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állt, hogy a lábát sulyokkal huzatták, valamint a sérüldst 

cink kenőccsel kezelték. Csak három hónap mulya tették 

gipszbe a lábát, de ugy anakkor a kórházból is azonnal ki-

tették, és a. lakására szállitották. Ezután igyekeztek meg-

feledkezni róla. Többszöri sürgetés után egy ápoló ment ki 

a beteg lakására, hogy a hosszabb idő után fertőzővé vált 

kötéseket megujitsa. A sérült munkás ezt a kezelést nem 

tartotta kielégitőnek, igy többször kérte ő is és a fele- 

sége is, hogy a pésti kórházak egyikébe utálják be. Palet-

ta Viktor  bányakórházi főorvos ezt kereken megtagadta és 

a baleset utáni tizenegyedik hónapban, amikor a beteg is-

mételten sürgette Pestre utalását, kijelentette, hogy  am-

putálni'kell a_lábát.. Tizenegy hónap után a beteg kierősza-

kolta ugyan  az OTI-hoz való felküldését, azonban az emlí-

tett bányafőorvos véleményezése alapján az OTI is ampu-

táltatni akarta  a lábát. 

- És mi történt ? - tette fel a kérdést Gruber.- A láb 

megjavult, a beteg már rá is tud lépni és bottal járni is 

tud. Csupán arra lenne szükség, hogy a lábában lévő csont-

szilánkokat kiszedjék, de ez a szerencsétlen ember nem 

tud még ennyit sem elérni a bányatársulatnál, holXott ott 

kórház is van, amelyben mütéti beavatkozásokat is végre 

lehet hajtani. 49  

Az igazság kedvéért azt is meg kell emliteni, hogy a 

bányatelepen nem minden orvos volt ilyen, ás főleg az 

1942/43-as évektől kezdve lehetett találkozni olyan esetek-

kel, amikor a bányamunkásokkal szimpatizáns orvosok nyuj-

tottak segitséget az illegális pártfeladatok zavartalan 

végzéséhez ugy, hogy betegállományban vették őket. 

Még szólni kell az üzemvezetőség részéről megnyilvá-

nuló bánásmódról és szociális gondoskodásról is, mivel ez 

a kérdés a munkásokkal szemben alkalmazott szociálpoliti-

ka legfontosabb része volt. 

A munkásokkal szemben tanúsitott bánásmódról nemcsak 

az  egyes  üzemek vezetői tanácskoztak, hanem igyekeztek e 

kérdésben miniszterelnöki szinten is dönteni. Teleki Pál 

miniszterelnök, a bányatársulatok közvetlen vezetőivel 
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folytatott megbeszélése alkalmával kijelentette, hogy a 

szociálisproblémákat nem lehet csak a törvények által 

megoldani. "A törvény az csak keret - mondta,- melynek 

alkalmazási módjától függ a törvény értéke is." És mivel 

a szociális gondoskodás 3/4-ed része a közvetlenségen állt, 

ő ezt  a közvetlenséget várta el az üzemek vezetőitől is. 

- Ne várjunk mindent az államtól - hangoztatta,-

hanem a meglevő keretben dolgozzék mindenki önzetlenül a 

nemzetért. A munkásságot, ha célt akarunk elérni, sohasem  

szabad tömegben kezelni. Egyénekkel kell foglalkozni, nem 

pedig kategóriákkal. Ez nagyobb munkát igényel%, de mindig 

eredményesebb. A munkásokkal való érintkezésben azokat az 

egyéneket kell odaállitani, akik társadalmilag közelebb 

állnak hozzájuk. Második hegedüsnek ezek nagyon jól bevál- 

nak. A közvetlen érintkezésben tehát .ne a rangot vagy szak-

ismeretet, hanem inkább a népszerü embert állitsuk be, 

fenntartva magunknak ezek irányitását és ellenőrzését. 

Csak aközvetlen érintkezésen keresztül lehet éredményeket 

elérni. 5°  

A gyakorlat mintha csak a nyelvét öltögette volna 

erre a._nemes elképzelésre akkor, amikor. a MÁK Rt. bánya-

üzemeinek vezetői: aknászok, lőmesterek stb. "Magma ba-

rom!", "Maga hülye!", "Maga állat!" jelzőkkel - illették a 

már komóly férfi korban levő munkásokat, 'hogy a nyomdafes-

téket nem türő kifejezéseket ne is emlitsük. 51.  

Egy 194o. február 27-én Felsőgallán felvett jegyző-

könyvben a XI-es akna munkásai a következőket mondták el:  

"Azóta, hogy - az üzem hadiüzemmé'lett minősitve, az ember- 

telen hajsza kibirhatatlan. Az egyes üzemeknél a munkáso- 

kat még meg is verik. A X-es aknában pl. Bányai Rezső min-

den ok nélkül megveri a munkásokat, ha az előirt mennyisé-

get nem tudják kitermelni. Ha valaki órabér javitásért 

vagy indokolt panasszal megy, azonnal a fenyegetések ígér-

getésével utasitják el." 52  

Azt már láttuk, hogy a MÁK Rt. miképpen gondoskodott 

a telep egészségügyi szükségleteiről, most azt vizsgáljuk meg, 

hogy egyéb szociális és kukturélis igényeit miképpen igye-

kezett kielégíteni. 
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A társulat által közölt 1941-es adatok alapján meg-

állapitható, hogy a felsőgallai, a tatabányai, az alsógal-

lai, az ó és ujtelepi területeken, illetve Oroszlány bá-

nyatelepen 6 templomban lo lelkész, 7 elemi és egy erdei 

iskola 66 osztályában 68 tanitó és 6 óvódában 11 óvónő 

gondoskodott a társulat költségén a munkások, illetve gyer-

mekeik jólétéről. 

A munkások, illetve a munkaadók és tisztviselők ren-

delkezésére állt még ezen kivül 5 élelemtár, 8 kaszinó, 
4 uszoda és két sportpálya, s az uj levente otthon épité-; 

sét is a vállalat finanszirozta. 

További anyagi áldozatokat jelentettek az őszi be-

szerzési segélyek, melyek látszólag a társulat nagylelkü-

ségét, munkásbarátságát volt, hivatott bizonyitani, akár-

csak az un. karácsonyi segélyek. Ehhez hasonló kiadásokat 

jelentett a rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonultak csa-

ládtagjainak segélyezése, a gyengébben fejlett gyerekek 

részben ingyenes balatoni' nyaraltatása, részben erdei is= 
kolák szanatóriumi gondozása és ellátása, a jubiláris ju-

talmazások, továbbá nyugbéresek, özvegyek, árvák és bete-
gek segélyezése; a népoktatási és egészségügyi intézmények 

szükségleteinek fedezése és legvégül a cserkész és levente 

otthonok, valamint a sportlétesitmények állandó fejlesz-

tése. 

Ezek a vállalat részéről megnyilvánuló áldozatválla-

lások csak'látszólág voltak"azok, valójában a társulat szo-

ciális célokra jórészt olyan összegeket forditott, melyeket 

valamilyen. uton, közvetett vagy közvetlen módon a dolgozók 

munkabéréből csipegetett el. - Ennek legszembetünőbb formái 

a "Letiltások", a birságpénzek, a levonások és a gyüjtések-

ből származó pénzösszegek voltak. 

A MÁK Rt. a munkások 7o-8o %-ától sportcélokra havon- 

ta 8o fillért szedett. Ez önmagában nem volt nagy összeg, 

de ha figyelembe vesszük azt a tényt, amit a MÁK Rt. sta-

tisztikusai kimutattak, hogy a szénmedence területén mint-

egy 15.378 fő dolgozott, akkor könnyen. kiszámolhatjuk, 

hogy a vállalat évenként megközelitőleg loo.000 pengőt 
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vágott zsebre az ilyen jellegű gyüjtések után. Ami az igy 

összegyült pénz sorsát illeti, korántsem jutott el vagy 

csak igen kis százalékban a rendeltetési helyére. 54  

Az a pénzösszeg pedig, ami segélyezések és az ingye-

nes oktatására szolgált, korántsem származott teljes mér-

tékben a vállalat plusz költségeiből, h anem jórészt a kü-

lönböző indokok alapján. kieszközölt letiltásokból és bir-

ságpénzekből jött össze. Magg az iparügyi miniszter vallja 

be ezt a tényt akkor, amikor'a társulat védelmére kelve 

elmondja, hogy a "...rendbirságok kiszabásából a bányavál-

lalatnak gazdasági előnye neon származik, mert az egy-egy 

bányaüzemnél összegyült rendbirságokat a munkások közössé-

ge. kapja, amennyiben az összegyült birságpénzből karácsony-

kor a munkások gyermekei ruhát, cipőt kapnak, vagy pedig 

nyáron ugyancsak a munkások gyermekéit nyaralni viszik. " 55  

Tehát igaz ugyan, hogy a MÁK Rt. cserkész otthont, 

levente intézményeket és más szociális rendeltetésü intéz-

ményeket tartott fenn, de ezt nemcsak kizárólagosan a sa-

ját anyagi eszközeinek.a feláldozásával, h anem emellett'a 

nagyon is alacsony keresetü munkások bérlevonásaiból tette. 

A társulat az élelemtárak felállitásával és müködteté-
sével a munkások elsőrendüen fontos élelmiszer, ruhanemü, 

illetve lábbeli szükségleteit szerette volna kielégíteni 

kedvezményes uton, ami  gyakorlatban megintcsak másként 

festett, mint leirva. 

A fentebb már idézett jegyzőkönyv elmondja azt is, 

hogy 194o. szepteber 23-24-i előleg kifizetésekor a felső-

gallai és tatabányai bányászok a következő zsiradagokat 

kapták: dolgozó családtag két hétre 1/2 kg zsirt kapott, á 

16 éven aluli nemdólgozó családtag 15 dkg-ot és a 16 éven 

felüli nem dolgozó családtag nem kapott semmit. 56  

Ez  az ellátási helyzet a későbbi évek folyamán to 

vábbromlott, főleg az élelmiszer és egyéb közszükségleti 

cikkek hiánya és nagymérvü drágulása miatt. A bányatársulat 

élelemtárai igy elég. hamar/WOWV/X%O// alább adtak 

azon célkitüzésükből, hogy kedvezményes áron lássák el a 

telep dolgozó tömegeit az említett közszükségleti cikkekből. 

Az elképzelés valóra váltása nagyobb anyagi áldozatokat 
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követelt volna a társulat részéről, ami semmiképp sem volt . 

összeegyeztethető a bányavállalat jövedelmezőségi rátájával. 

Igy, főleg  1942-től kezdve nem csak az élelmiszerek drága-

sága jelentett a munkások számára problémát, hanem beszer-

zésük nehézsége is. 

A közvélemény felé azonban nem volt szabad ilyen éles-

séggel megmutatni ezeket a nehézségeket, sőt nem egy eset-

ben  kimondottan demonstrálni kellett azt, hogy a tatai szén-

medence munkásai a társulat könyörületes jóvoltából minden 

más bányatelep munkásainál emberibb körülmények között 

élnek. 

Igy történhetett meg azután az az anekdótának is be-

illő eset, ami 194o. tavaszán játszódott le. Tatabányán ak-

kor, amikor Varga József iparügyi miniszter leutazott a. 

bányatelepre, hogy megtekintse a.szénmedencében uralkodó' 

szociális. viszonyokat. 

Az üzemek vezetőinek alaposan sikerült félre vezetni 

az iparügyi minisztert, akit főleg olyan helyekre vezettek 

el, ahol jóformán semmit sem láthatott. 57  

A rendkivüli A esemény tetőpontját a munkáskaszinó 

megtekintése jelentette „ ami.t a társulat illetékes emberei 

ebből az alkalomból különös gonddal készitettek elő, sőt 
ahogy arról agy bányamunkás is megemlékezett :"A munkásokat 

ünneplőbe öltöztetve ültették le sakkozni." 58  Ugyanezzel 

a munkással történt meg az is., hogy amikor - a sakkfigurával 

lépnie kellett volna roppant zavarba jött, mivel még soha 

életében nem sakkozott. 59  

Szerencséjére legyen mondva, az iparügyi miniszter 

ebből semmit sem vett észre., és a látogatás befejeztével 

a. légnagyobb megelégedéssel hagyta el a bányatelepet, aho l . 

a látogatás után is minden maradt a régiben, és csak az 

1940. októberi sztrájkmozgalmak mutatták meg különös éles-

séggel mindazokat a problémákat, amelyeket ideiglenesen. 

a vállalat vezetőinek sikerült elleplezni. 
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IV.. A bányamunkásság szervezettségének problémái 

• a konjunktura éveiben 

A s.zénnedence helyi mozgalmait és a munkások szerve-. 

tettségi fokát a bányavidék forradalmi multja mellet ezek-

ben az években még a bányamunkásság összetétele is megha-

tározta. Nemcsak a földrajzi területek megoszlása, a kétla- 

kiság ténye vagy a vándorló munkaerő sajátos hullámzása 

adta meg az egész munkásság eklektikus arculatát, de je-

lentős szempont volt e folyamatban a különböző nemzetisé-

gü munkások kérdése és a politikai.öntudat nagyon is elté-

rő foka az egyes munkások esetében. A szénmedence valósá-

gos gyüjtőmedencéje volt a legkülönfélébb munkáselemeknek, 

s ebből kifolyólag a legkülönfélébb nézetek és magatartási 

formák létezhettek és hathattak szinte egyidőben a bánya 

munkások szervezett vagy szervezetlen soraiban. 	. 

Országos viszonylatban 1939-1941 között kb. 7o.000 

munkás dolgozott a bánya- és kohóiparban, sebből alig 

1.000 fő volt szervezett munkás, ami azt jelentette, hogy 

az összmunkásságnak csak 1-2 %-a számitott szervezettnek, 

s ha ezt lebontjuk a tatai szénmedence területére, akkor 

ez az arány ott is csak o,5-1 % között mozgott. 	. 

A környező falvakból, a német anyanyelvü többséget 

kitevő Vértessómló, Várgesztes, Kecskéd, Bokod, illetve a 

szláv anyanye.lvü munkásokat adó Környebénya, Oroszlány, 

Bánhida és más kisebb községek, ha nem is a gerincét adták 

a szénmedence bányamunkásainak, mégis elmondható, hogy a , 

munkások szervezhetőségére ez a tény is rányomta bélyegét. 

A azámadatokat,nézve, látható, hogy a Tatabányán fog-

lalkoztatott kb. lo.000 bányamunkás közül mintegy 2.000 -en 

éltek a környező falvakban vagy ugy, mint helyben lakók 

vagy ugy, mint albérlők. 2  
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Az oroszlányi bányászatra, ha kisebb mértékben is, de 

ugyanez volt a jellemző. 

A lakásproblémát enyhiteni akaró szükségbarakok épí-

tését a társulat csak 1941-ben kezdte el,,s nagyobb lakás-

építési akc .iókriTcsak 1942-ben került sor. Addig a munká-
sok a környező községekből jártak be munkahelyeikre, elsza-

kítva a szervezés szélesebb lehetőségétől. 

Bár a háborus konjunktura hatására a bányászatban is . 
hatalmas munkáslétszám emelkedés következett be . , ami objek-
tíve a munkásosztály társadalmi sulyát és erejét növelte, 

de ugyanakkor jelentős felhigulás is követte ezt a folyama-

tot, ami rövid időn belül a köztudott és eredményekben 

gazdag osztályharcos multtal rendelkező tatabányai bánya-

munkások szervezettségét is próbára tette . . 
Ezekhez a tényezőkhöz járultak még oly an  hátráltató 

mozzanatok, mint a hadiüzemi rendszer bevezetése, a szo 

c.iáldemokrata vezetők opportunistapolitikája, me173el hi-

vatalosan is az uralkodó osztályok szolgálatába állitották 

a párt tevékenységét és nem utolsó sorban az uralkodó 

osztályoknak az a féktelen terror hadjárata, ami az.SZDP 

balszárnya ellen irányult, lehetetlenné téve a legminimá-

lisabb munkásérdekek képviseletét e párt keretein belül. 

További ilyen szervezettséget gát160 tényezőnek szá-

mitott a különböző álmunkás és fasiszta`jellegü pártszer-

vezetek tevékenységének fokozott kiterjesztése a bányamun-

kások soraira. 

Ezek előre bocsájtása . után vizsgáljuk meg részleteseb-

ben, hogy az% egyes tényezők mekkora erővel és sullyal 

hatottak a bányamunkások s zervezeti életének további alakulá-
sára. 

A Honvédelmi Minisztérium 1939. szeptember  1-én jelen-
tette meg a hadiüzemi rendszer bevezetéséről szóló rendele-

tét, melynek értelmében "...a hadiüzemekben a munkásokat . 
helyhez kötötték, ami gyákorlatilag bérrögzitést is jelen-

tett. A hadiüzemi munkások a rendelkezések értelmében nem 

mondhattak fel és nem vállalhattak munkát más üzemekben. 

A munkáltatók viszont, a katonai parancsnokok hozzájárulá- 



sával a munkást bármikor az utcára dobhatták. A katonai 

parancsnok élet és halál ura volt. A munkások fegyelmi 

szempontból a katonai hatóságokhoz tartoztak. A legkisebb 

fegyelmi sértést is /ide tartoztak a bérkövetelések és a 

munkaidő meghosszabit .ás elleni tiltakozások is/ azonnal 

kiméletlenül megtorolták. A büntetés enyhébb esetekben 

egy naptól két hétig terjedő fogda volt, sulyosabb esetek-

ben a munkásokat Conti utcai katonai fegyházba vitték. 

A nagyobb üzemeknek saját fogdájuk volt az üzem területén. 

Az elitélt miunkásoknak nappal dolgozniuk kellet munka 

után zárták be őket." 3°  

Tatabányán és Oroszlányon a bányatelepeken felálli-

tott baraképületek szolgáltak erre a célra. Schlai József 

vájár visszaemlékezésében a következőket mondta el az orosz-

lányi munkatábor területén felállitott fogdáról és módsze-

rekről: 

- Egy alkalommal engem is beköltöztettek a munkatábor-

ba és ott lo napot ültem a tábori fogdában, mert nem jelen-

tettem a bányamesternek, hogy milyen helyen dolgoztam, mi 

a nevem és hány csille szenet termeltem ki. Ezért az esetért 

kaptam lo nap szigoritottat. Ez a lo nap ugy telt el, hogy 

reggel elhagytam a zárkát és este a munka után ide kel] t 

visszatérnem. A feleségem ide hordta az ennivalót, mert 

arról a családnak kellett gondoskodni. 4  

Még plasztikusabb képet nyerhetünk a hadiüzemi bünt.eté-

s.ekre vonatkozóan az 194o. április 9-én kiadott tatabányai 

2. zászlóalj napiparancsából, amely három bányamunkás aráz. 

Ernő csillés, Szeiler János segédvájár, ás Jokla Ferenc . 

vájár, a XII . . aknai dolgozók megbüntetésének módozatinó,k 

számolt be. A bünük, amit elkövettek, a feljebbvalókkal 

szembeni "tiszteletlen" magaviselet tanusitása, illetve a 

munkahely önkényes, engedély nélküli elhagyása volt. A ha-

diüzemi parancsnok büntetésüket 2-3 illetve 4 nap szigori-

tott fogdában .határozta meg, s ezeket a napokat a bánytársu-

lat érdekeinek megfelelően vasárnaponként, április 7, 14, 

21 és 28-án kellett az elitélteknek fogdában tölteni. 

A napi parancs végezetül megszabta,a büntetések végre-

hajtáságak hogyanját is, mondván: a "fent büntetteket a 
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XII-es akna üzemvezetősége utasitsa, hogy folyó hó 6-án, 

illetve 7-én -- amint müszskjuk végződik,- büntetésük le-

töltése céljából a tatabányai csendőrőrsön jelentkezzenek. 

Ha szükségesnek látszik, az üzem vezetősége gondoskodjon 

megfelelő kiséretről. Élelmezésről a bünttek maguk gon-

doskodjanak. A hozzátartozók a réggelit 6 órakor, az ebé- 

det 12 órakor, a vacsorát pedig 18 órakor vihetik be a 

büntlAtekhez. Cigaretta., szeszes ital és olvasni való, 

avagy egyéb szórakozási lehetőséget nyujtó dolog nem adha-, 

tó be. A foghelységek csak kemény fekhelyre rendezhetők be. 

Takaritásról a büntetett tartozik gondoskodni. 115 	. 

Az}z5 üzemek területén rögtönbiráskodás alapján itélhet-

tek a munkások sorsáról, ha azok a honvédelem érdekét ve-

szélyeztető rongálás büntettével vagy a munkafolytonosság 

megnehezit.ése és meghiusitása álta elkövetett büntettel, 

illetve a katonai vezetővel szemben. elkövetett engedetlen- 

ség, tettleges bántalmazás büntettével voltak vádolhat.ók.. 

Az.  ítélet minden esetben halált szabott ki. 6  

De, nemcsak az elkövetőket itélhették el,  hanem azokat 
az egyéneket is, ' akik_::szabot.ázst vagy szervezett munkalas,  
sit.ást észlelve nem jelentették azt  a hadiüzem parancsnok-

ságán.. 7  . 

A hadiüzemi parancsnoki intézmény a fasiszta szellemü 

vezérkar közvetlen befolyását jelentette az egyes ipari 

vállalatok tevékenységében., s ez az intézmény azt is lehe-

tővé tette, hogy a hadiüzemi parancsnok cimzete alatt 

"...5o év körüli tartalékos zászlósok és hadnagyok minden 

komoly közgazdasági előképzettség nélkül kerüljenek az 

elsőrendü fontosságu ipari üzemek élére." 8  

A hadiüzemi parancsnok hatásköre elvben "...csaki s . 

arra terjedhetett ki, hogy a honvédelmi munkára igénybe-

vettek munkájukat felvegyék, illetve folytassák, az ellen-

szegülők a szükségekhez képest letartóztatás utján és az 

illetékes honvéd biróságnak felelőségre vonós céljából 

átadassanak. Nem terjedt ki azonban ez a hatáskör a bér-

kérdésekre és az ezzel összefüggő ellátási kérdésekAll."9 
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Valóságos hatalmuk azonban ennél jóval nagyobb volt., 

és könnyen befolyást gyakorolhattak az ipari intézmény 

valamennyi ágatatában. Nem beszélve arról, hogy az ilyen 

hadiüzemű parancsnoki állás nem lebecsülendő lehetőségeket 

jelentett a vagyonszerzés szempontjából "...különösen ak-

kor, ha az illető elég ügyes és előrelátó volt és kapcso-. 

latait a vállalat vezetőségéhez célszerüen kiépitette." 10  

Természetesen a vállalat vezetőinek se m  volt közönbös 

a hadiüzemi parancsnok és annak tevékenysége. Tudván azt, 

hogy a hadiüzemi parancsnok lényegében teljhatalmu ur az 

üzemek termelési menetében, nem felejtették el ezt a hatal-

mat is a maguk javára kihasználni. Korlátlan kizsákmányo-

lási lehetőségeket hordozott magában ez a tény, hiszen a 

temelés,intenzitásának és a munkások kiszipolyozásának nö-

velését.érhették el azzal, hogy uton-utfélen a hadiüzemi 

termelésre hivatkozva a legkülönfélébb törvénytelenségeket 

követték el. Ez hamarosan ráébresztette a munkásokat arra 

a felismerésre, hogy ez az intézmény is a mélységes munkás-

ellenesség egyik szervezet, és hü kiszolgálója a bányatár-

sulatok tőkés érdekeinej''.. 

Mig a bányatőkések érdekeit ezek a keretek is 

védelmezték, addig a munkások számára korántsem volt meg 

annak.a lehetősége, hogy érdekeit határozottan képviseltet-

hesse.. A telep területén ugyan volt az SZDP-nek is helyi 

szervezete, azonban vezetőségében a hivatalos irányitásnak 

megfelelő jobboldali kapituláns politika érvényesült, ez 

pedig mereven elzárkózott mindenféle munkásmegmozdulás elől 

és békéltető álláspontot foglalt el. 

Az SZDP-nél jelentősebb szerepet játszottak a bánya-

munkások életében a bányászszakszervezet helyi csoportjai ,  

melyek vezetői ugyan az SZDP vezetőségében is szerepet 

válláltak,s ligy ők is elzárkóztak áz osztályharcos politika 

pártolásától, azonban  a vezetőségben nem egy oly an  munkás 

is dolgozott, akik a munkások' gazdasági, szociális helyze-

tének javitása érdekében nem folytattak megalkutó politi-

kát, s ennek következtében a szakszervezet mindig nagyobb 

befolyással rendelkezett a bányamunkások körében, mint 

az SZDP; Azt mondhatjuk, hogy addig, amíg a Kommunista 
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Párt sejtg,ei nem alakultak meg ' a szakszervezetek helyi 

csoportjai játszották azt a szerepet, amit az SZDP-nek 

kellett volna betölteni. Ez a helyzet lényegében ,a bánya-

munkás mozgalmak jellegét is &lapvetően meghatározta, mi-

vel mindvégig a gazdasági hard formája volt a domináns, 

és a politikai aktivitás csak másodsorban vetődött fel, 

amit mindig  az  a párt tudott leginkább kihasználni, ame-
lyik programjában nem fiikarkodott a leromlott szociális 

viszonyok megjavitását hangoztató igérgetésekkel. S ez 

gyakorlatilag mindig annak a pártnak kedvezett, amelyik 
legális képviseletet élvezett,.s ugyanakkor  az igéreteket 
is uton-utfélen hangoztathatta. 

Sajnos, az SZDP legfelsőbb irányitó szervezetében 

uralkodó jobboldali vezetőség csak hiányosan felelt meg 

e követelményeknek. A legalitás fejében jobbnak látták, 

ha nem követelnek, nem adnak programot és az uralkodó osz-

tályok nyugalma érdekében békéltető politikát folytatnak, 

valamint a munkásmozgalmak teljes leszerelésén fáradoznak. 

Külpolitikai arculatában ezt a vezetőségét az angol- 

szász barátság és a szélsőséges szovjet ellenesség jellé: 

mezte, de ugyanakkor azt is meg kell emliteni, hogy a né= 

met törekvéseket sem helyeselte, s ezen a ponton erős ellen-

zéket képviselt a szélső jobboldali fasiszta pártokkal 

szemben. 

Belpolitikai állásfoglalását a nacionalizmus,éa a 
reviziós politika támogatása jellemezte leginkább. Ennek 

érdekében Peyer határozottan megkövetelte, mind az SZDP-től, 

mind pedig a munkásosztály legszélesebb rétegeitől, hogy 

egyenlőre tegyenek félre minden ellentétet, amelyek eddig 

az egyes pártokat és egyes társadalmi osztályokat elválasz-

totta egymástól. 11  Ez röviden annyit jelentett, hogy a 

jobboldali vezetőség a munkásosztály érdekeit alárendelte 

a fasiszta uralkodó körök nemzeti mázzal álcázott érdekei-

nek, amiből az is következett, hogy a munkásokat igyekez-

tek távoltartani nemcsiiak a politikai küzdelmektől, hanem 

még a sorsuk megjavitááát célzó gazdasági harcoktól is. 

Beszédeikben és a Ngpszava hasábjain rendszeresen 

türelemre, fegyelemre, nyugalomra és a termelési kötelezett- 
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ségek teljesitésére intették a munkásokat. És akárcsak a 

vállalat vezetői, ők is állandóan a  termelés zavartalan-

ságának a fontóssúgát hangsulyozták. 

Igy egyáltalán nem csodálható, ha a munkások sorai-

ban az SZDP hivatalos politikája nem talált visszhangra, 

s e tekintetben a szakszervezetek keretein belül, ha  kor-
látozottabb formában is, de, jobban megtalálták számitása-

ikat és érdekeik-képviseletét. 

Mindehhez azt is tudni kell, hogy a szakszervezeti 

helyicsoportokban nagy számban tevékenykedtek az olyan 

baloldali magatartásu szociáldemokrata, majd később kom-

munista munkások, akik közelebb állva a munkásokhoz, a 

legális kereteket  igyekeztek  felhasználni a munkások gaz-

dasági küzdelmeinek irányitására, amit a későbbiekben nem 

egy sikeres támadás fémjelez a bányatársulat embertelen 

bánásmódja elle. 

Amit az SZDP nem tudott elérni politikai sikon, azt a 

bányatelep területén nagyobb sikerrel érték el a legkülön-

félébb fasiszta pártok és szervezetek, legelső sorben is 

a Magyar Élet Pártja és annak Szervezete.,a Nemzeti Munka-

központ, valamint a Nyilaskeresztes Párt. Befolyásuk a 

munkások körében, és itt elsősorban a tatabányai munkások- 

ra kell gondolni, oly an  nagy volt, hogy az 1939-es válasz-

tásokon a tatabányai kerületben iv  a leadott 16.000 

szavazat közül 1.800 esett az SZDP-re, mig a többi szavazat 

megoszlott a MÉP és a Nyilaskeresztes Párt között. 12  

A nyilaskeresztes. Párt ezt a nagymérvü befolyását 

kétarc:u politikájával érte el, mely egyrészt a féktelen 

demagógiára, másrészt a parlamenti látszat-ellenzékiségre 

épült. Ezzel,egyidőben,. saját hatalmi törekvéseinek érdeké-

ben, gátlástalanul"igyekezett kihasználni a növekvő gaz-

dasági; szociális. bajokat és az ebből fakadó elégedetlen-
séget. 

Ezek között a körülmények között. nem csoda, ha a szén-

medence munkás megmozdulásaiban a politika•-mentesség elve 

volt a domináns, természetesen nem abban az értelemben, 

hogy a gazdasági, szociális helyzetük megjavitásáért tett 

lépéseikből hiányzott volna a politikai szinezet, azonb an . 
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ez nem volt olyan erős, olyan tudatos,.hogy határozottabb 

irányt szabhatott volna fellépéseiknek. 

Egyedül az 194o-es nggy bányászsztrájkot sikerült 

politikai tartalommal te.liteni, azonban ezt a tartalmat 

nem az SZDP vagy a KMP programja adta meg, hanem a Nyilas-

keresztes Párt demagógiája, mely rövid idő alatt  a  bánya-
munkások érdekeivel ellenkező célok szolgálatába.állitotta 
a bányamunkások elkeseredett gazdasági küzdelmét. 

A bányamunkások helyzetük megjavitását célzó mozgal-

mai a 3o-as évek végétől szinte telejes egészében a szak-

szervezetek keretein bélül, annak szervezése és irányitá -. 

sa mellett zajlottak le. A harc éle pedig elsősorban a 

bányatársulat antiszociális intézkedései és politikája el-
len irányult, ami gyakorlatilag abban merült ki, hogy a 

bányatársulat vezetőségéhez olyan.kérvényeketbnyujtottak 

be, melyekben a munkások bérjavitását és egyéb szociális . 

intézkedések bevezetését szorgalmazták a szakszervezeti 

vezetők. Gyakorlatilag azonban ezek a kérések és megszöve- 

gezett határozati javaslatok süket fülekre találtak mind  
az IparügyiAlinisztérium , illetékes. szerveinél, mind pedig 

a társulat vezetőségénél. 

A munkaadók és szakszervezeti vezetők közötti megbe-

szélések megszámlálhatatlan sorát. az  időtlenül elhozódó 

tárgyalások és semmis vagy lényegtelenül csekély eredmé-

nyek jellemezték. 

A bányamunkások részéről szinte minden alkalommal 

visszatérő sérelem volt a minimális munkabér megállapitá-y 

Sára vonatkozó kérések nem teljesitése. 

Amig az ipari életben 1937-től kezdve rendszeresen 

napirenden voltak a minimális munkabér megállapitások, 

addig a bányaüzemek esetében még-1939-ben sem történt 

egyetlen komoly lépés sem annak érdekében, hogy ezen  a  

területen is végrehajtsák a minimális bérmegállapitást. 

A bányatársulatok vezetőinek nem kis része volt ebben a 

szándékolt késleltetésbén, ugyanakkor az Iparügyi Minisz- 

térium.is a vállalatok érdekeinek megfelelően igyekezett 

hátráltatni a tárgyalások menetét, mondván,' hogy "...a bá-e 

nyászat körében, ahol a munka minden mástól eltérő külön- 

szerü elemekből á11, igen nehéz a legkisebb átlagos 
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munkabérek megállapitása. De az országos bányatermelési 

viszonyok is nyugodtak voltak ahhoz, hogy egy i•lyen . nem 

könnyü feladat szőnyegre hozása indokolt lett volna." 13  

Hogy mennyire indokolt is lett volna "egy ilyen nem 

könnyü feladat szőnyegre hozása", ezt az a's unos kérvény 

és javaslat is bizonyitja, melyek ebben az időben tömegé-

vel megszaporodtak. 

Végülié az iparügyi miniszter sem zárkózhatott el 

attól, hogy ne hozzon létre egy, az emlitett kérdésekkel 

foglalkozó bizottságot. Azonban a megindult tárgyalások 

sem folyhattak le zavartalanul és késedelmek nélkül. A 

bánya vezetői, ahol arra csak mód nyilt, olyan helyzetet . 

teremtettek, hogy a tárgyalásokat ne lehessen lefolytatni. 

Például, amikor a bizottság hosszu előkésitletek után 

összeült, az egyik bányaigazgató a munkások megjelent kép- 

viselőit kommunistáknak titulálta, mire azok ott hagyták 

a tárgyalást. 14  

Hetekkel később, amikor ismételten összeült a . bizott-

ság, a bányatársulatok képviselői vonultak ki, "...mivel a 

bizottság alelnöke véletlenül azt a kifejezést használta, 

hogy "Tisztelt uraim, végre ideje lenne ezeknek a szegény . 

állati sorban tengődő magyar embereknek tisztességes bért 

fizessenek !"- a munkaadók képviselői megsértődtek és azzal 

a kijelentéssel, hogy ilyen hangnemben nem tárgyalnak, 

otthagyták a tárgyalást, s . a legkisebb bérmegállapitás 

megintcsak nem történt mag. 15  

Végül egy hónapi huzavona után sikerült a bizottság-

nak véglegesen szőnyegre vinni a kérdést, azonban a létre-

jött, bérmegállapitás nem hozott megnyugvást a bányamunká-

sok körében. A tárgyalások során ugy anis. az történt, hogy 

az összeült négy munkásképviselő, a bányatársulat négy kép-

viselője, valamint a minisztérium érdektelen képviselőiként 

megjelent két. tisztviselő és az elnök 	heten négy ellené- 

ben - megszavazták a dorogi bányaigazgató által, mint maxi-

mnmot beterjesztett 9,5 %-os béremelést. 16  

Amikor a munkásküldöttek beszámoltak az esetről, a 

bányamunkások körében heves tiltakozást váltott ki a'nunka- 

bérmegállapitó bizottságok ilyen, a bányászok érdekei szem- 
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pontjából hátrányos összetétele. De tiltakoztak az ellen 

is, hogy az érdektelen képviselőkként megjelent miniszteri-

ális képviselők is ellenük szavazhattak. 

Ezzel a kérdéssel foglalkoztuk a Bányászszakszervezet 

X. közgyülésén is, ahol a megjelent szakszervezeti küldöt-

tek előtt Je.linekmFerenc, országos titkár, ismertette a ki-

alakult helyzetet és kijelentette, hogy a munkabérmegálla-

pitó bizottságok összetétele nem elégitheti ki a munkások 

igényeit, mert néha a rendes munkáltatói tagok mellett 

szavazati joggal.bir 2_érdektelen tag, az elnök és a he-

lyettes elnök is. Javasolta, hogy ennek az állapotnak meg-

szüntetésére az.egyenlő jog alapján emelni kell a bizott-

ságok létszámát. 

A küldöttek határozati javaslatot fogadtak el, amely 

kimondta:" A jelenlegi bérmegállapitó bizottságok összeté-

tele és müködése nem felel  meg  a bányamunkásság életviszo-
nyait feljavitó célnak, ezért kivánjuk a bizottságok lét--

számának szaporitását, hogy minden nagyobb bányaterület 

képviseletet kapjon. Az arány egyenlő legyen, ugyanannyi 

munkaadói, mint munkavállalói tagja legyen. Amennyi érdek- 

telen tag bir szavazati joggal a munkáltatói oldalon, ugyan-

annyi érdektelen'munkavállalói tagnak is legyen szavazati 

joga. A munkavállalói tagok  a bizottság ülésein való meg-

jelenés esetén vasuti és munkabér megtéritésben részesülje- 
"17 

- Ugyanez 'Ugyanez a közgyülés foglalkozott a bányamunkások más 

jellegü szociális kérdéseivel is, melyek.ugyancssk sürgős 

orvoslásra szorultak a vállalat részéről. Ezek a kérdések 

felölelték a bánásmódra, a munkaidőre, 'illetve a szolgála-

ti szabályzat módositására vonatkozó problémákat, valamint 

azokat a kérdéseket, melyek a családipótlék, a'nyugbér és 

a balesetbiztositás ügyeive.l'foglalkoztak. A megjelent 

bányamunkás küldöttek ezekben a kérdésekben isii állást 

foglaltak, és a megszületett határozati javaslatban egysé-

ges akarattal mondták ki: kívánatos a 8 órai munkaidő  be-
vezetése, ahol technikai lehetőségek' vannak ez év október 

1-én, ahol nehézségek vannak, legkésőbben 6 hónapon belül 
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ugy, hogy a be-- és kiszállás is bele legyen számitva; a 

szolgálat szabályzat sürgős módositása. Az uj módositott 

szövegbe legyen benn a következő rendelkezés:"A munkaválla--

lót munkájában, keresetében megkárositani, a munkájából 

ideiglenesen vagy véglegesen elbocsájtani azért nem sza-

bad, hogy valamelyik szakmai szervezetnek, amely minisz-

terileg is jóváhagyott alapszabállyal müködik - akár ve-

zető, akár egyszerü tagja"; az összes bányalbpari üzemek-

ben a durva és trágár bán ísmódot meg kell szüntetni. Ha a 

feljebbvaló a munkást tettleg vagy oly erkölcsi kijelen-

téssel bántalmazza, amely egyébként is büntető eljárás alá 

vonható, a bányahatóság fegyelmi eljárást inditson ellene. 

Ez a fegyelmi eljárás harmadfokon a szolgálatból való el-

bocsájtás legyen; a családi munkabérpótlék a meglevő 5.-

pengőről 7,50 P.-re emeltessék, terjesszék ki a feleségre 

is és a 18 éves korig a gyermekekre is; a betegségbiztosi-

tás terén az eddigi szokásban lévő társpénztári felülvizs-

gálati rendszer'mellett egy országos független orvosi ta-

nács létesüljön, ahol a társpénztári beteg tagokat a helyi 

főorvos felülvizsgálata után ingyenesen véleményező felül-

vizsgálatra rendelhetik; a balesetbiztositás terén az ile-

tékes minisztérium vonja vissza a 6000/1933 M.E.sz rendele-

tét. Balesetkártalanitásban részesitsék a tüdő, szilikózis, 

reuma betegségek folytán munkaképtelenné vált munkásokat 

1936. junius hó elsejéigvisszRmenőleg; a bányanyugbér 

biztositása terén a Magy. Kir. Belügyminiszterhez benyuj-

tott nyugbér,reformjavaslat sürgős elintézését kívánjuk, 

hogy az emelés még ebben az évben történjék meg. Tekintet-

tel azonban arra, hogy hosszu ideig huzódott ez a rendezés, 

életfontosságu kérdés, hogy a földalatti bányamunkások 

szolgálati ideje 4o évről 3o évre, a korhatár 6o évről 

5o évre, a külszíni munkások szolgálati ideje 4o évről 

35 évre, a korhatár 65 évről 55 évre szállittassék le. A 

várományi idő lo évről 4 évre szállittassék le, a katonai 

szolgálat duplán számittassék, fenntartási dij teljesen 

eltöröltessék. A nyugbér rendezés/ a már nyugbérben levők. 

re  is  terjesztessék ki; az elaggott nyugdíjasok számára 

szobás és szoba-konyhás, esetleg termes otthonokat létesit- 

senek, olyan  helyeken,  ahol a megtört nyugdijas és rokk ant 

bányamunkások egészséges otthont találnak.18 
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A megszövegezésből is látható, hogy a javaslatok ki-

zárólag szociális jellegüek és egyáltalán nem érintik a 

bányamunkások szervezeti kérdéseit, poitikai célkitüzése-

it,,valamint a háborus helyzettel kapcsolatos állásfoglalá-

sát. Azonban az adott viszonyok és az adott hivatalos szak-

szervezeti irányitás mellett ezekkel a kérdésekkel nem is , 

igen lehetett a bányamunkások nagy nyilvánossága elé menni. 

A bányatársulatok vezetői még az emlitett javaslato-

kat is tulzottnak és felforgató jellegünek érezték,. s igy 

ahol csak tehették e javaslatok és követelések ellen lép- 

tek fel.. Ezután az sem érthetetlen, hogy a felsorolt hatá 

rozati javaslatok legnagyobb része csak papirra fektetett 

óhaj maradt és a legtöbb pontja még 3-4 év mulya is., mint 
megvalósitásra váró javaslat szerepelt a,munkásók kéréseit, 

illetve követeléseit tartalmazó listákon. 

Némileg más légkör uralkodott a bányászszakszervezet 

helyi csoportjainak közgyülésein. Ezeken az összejövetele-

ken már több szó esett a szervezeti 'kér_désekről is., mint az 

országos fórumokon. A bányamunkások tömeges jelenléte pe- 

dig megteremtette annak*a lehetős.égét', hogy ezek a közgyü-

lések elevenebbek, forróbb hangúlatuak legyenek, mint ami- 

lyen az országos közgyülés volt. 

A Felsőgalla-Tatabánya bányász helyicsoportjának 194o. 

február -l9-én megtartott közgyülése is ezt a tanácskozási 

légkört sugározta. A közgyülésen az idősebb, régi harcosok 

mellett szép számmal jelentek meg'fiatál bányászok.is, 

ami azért hangsulyozandó, mivel szerepük ezek alatt az:-

évek alatt rendkivül megnőtt, s ezek a fiatalok a később 

meginduló kommunista sejt szervezésének legértékesebb 'ká-

der anyagát testesítették meg. 

A gyülésen Borbély János korelnök kemény szavakkal 

mutatott rá azokra a nehéz viszonyokra, amelyek között az 

ország legnagyobb bányatelepének,a tatai' szénmedencének 

robotos bányamunkássága él. Zárószavaiban pedig elmondta, 

hogy"a szövetség első helyicsoportjának kell kivezetnie a 

többi helyicsoport szervezett bányamunkásságát a tudatlan-

ság és szegénység reménytelen helyzetébőlU 19  

A közgyülésen megjelent Jelinek Ferenc, a/ szövetség 
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országos titkára is, aki röviden ismertette a X. közgyülé-

sen elhangzott határozatokat, és szavaiban nyomatékosan 

mutatott rá arra a tényre, miszerint "...a munkabérekés 

a munkaviszonyok ott.; ahol a bányamunkásság megmozdult,jao 

vulást mutatnak, de ott., ahol-szervezetlenség és tudatlan-

ság honol ott csak állandósul a nyomor. "2o  

Beszélt a szakszervezet jelentőségéről is, mondván: 

"Ma a szakszerveiét van olyan fontos tényező a termelés és 

a gazdasági élet terén, mint az államgépezet bármelyik más 

fontos intézménye. Ma az érdekek küzdenek egymással és csak 

az a fél jut kedvező - helyzetbe, amelynek megvan a jól ki-

épitett szakmai érdekvédelmi szervezete.
n21  

A többször is hangsulyozott szervezettség lényegében 

csak a szakmai érdekvédelemre vonatkozott, s nem tartalmaz-

ta a politikai szervezettség kérdéseit,-ami természetesen .  

semmit sem von le a közgyülés. értékeiből. 

A legégetőbb feladatokat egyenlőre a határozati javas-

latokban lefektetett követelések gyakorlati kivivádai je-

lentették. Ennek érdekében még az SIP álláspontját is meg-
haladó határozatban jelölték meg a bányamunkások feladata-

it.. Kimondták, hogy az alterjesztett . javaslatoknak csak' 

akkor lesz foganatja, "...ha a bányamunkásság egységesen, 

szervezetten kilép mostani mozdulatlanságából és becsülep 

tesen, még áldozatokat is vállalva, érejének tudatáb an  rá-

birja a munkáltatókat az anyagi áldozatvállalásokra. Minden 

más, ami az ügy 'körül történik csak reménykeltés, amiből 

soha sem lesz kézzelfog.ató eredmény a munkásság javára." 22  

Hogy ez valóra is - váljon, a tagság javasolta a veze-

tőségnek, hogy mivel a drágaság növekedik, de a,bérek vál-

tozatlanok, miután a. munkásságot megszervezte "...első kö-

telessége legyen lépéseket tenni a vállalat Igazgatóság.á-

nál a hérek fe.ljavitásának érdekében."23 . 

A közgyülés nem végzett hiábavaló munkát. A bányamun-

kások körében hamarosan bérmozgalóm indult meg a szakszer-

vezeti helyicstportok irányit.ásával, s 194o. április végén 

bányamunkások küldöttei már "....béremelés iránti kérvényt" 

adtak át Rehling Konrád bányaigazgatónak.. Sajnos a.  megmoz-  

dulást nem koronázta a várt eredmény. Rehling bányaigazga- 



- 51 - 

tó hideg és ravasz taktikával bizonyit.otta be a küldöttek 

előtt, hogy a tatabányai munkások kapják a'legmagasabb bé-

reket az országban, ezenkivül, ha a megélhetés költségei 

emelkedtek is az utóbbi hónapokban, ez  legkisebb mértékben 

Tatabányán következett be. 

•A küldöttség végeredményben eredménytelenül távozott, 

az igazgatótól, a bányamunkások többsége pedig egyáltalán 

nem nyugodott bele a megindult mozgalom berekesztésébe. 

Mindezt persze a MÁK Rt. Igazgatóságán is tudták. Vida 

Jenő elnök-vezérigazgató a tárgyalás utáni hetekben Igaz-

gatósági ülésen jelentette ki: Rehling bányaigazgató "ugy 

látszik elérte, hogy a munkásság egyenlőre megnyugodjék és 

várakozó álláspontra helyezkedjen. Azonban a,közeljövőben 

aligha fogunk tudni egy béremelést elkerülni."24 . . 

Az események Vida Jenő szavait igazolták, azonban a 

szépen indult szakszervezeti bányamunkás mozgalmat háttér-

be szorította a hangzatosabb jelszavakkal és szélsőséges_ 

demagógiával'fellépő Nyilaskeresztes Párt tevékenysége. 

A párt tevékenysége nem volt ujkeletü a szénmedence 

területén. Már az 1939-es választások is azt bizonyitották, 

hogy a Nyilaskeresetes Párt befolyása minden más pártnál 

és szervezetnél erősebben érvényesült a munkások körében, 

amit igen sók tényéző segitett elő. 

Az első ilyen tény, ami objektive is lehetőséget nyuj-

tott a párt'térhóditásának, az az volt, hogy a 3o-as évek 

második felétől, de főleg a második világháboru kirobbaná-

sától kezdve a szervezett mozgalmi. életben. depresszió állt 

be, ami nemcsak a már érintett bányamunkás szövetség és az 

SZDP vezetőségében érvényre jutó'opportunista nézetek kö- . 

vetkezménye volt, hanem azoknakna sajátos körülményeknek 

is, amelyek leginkább a munkások'tarka összetételében nyil-

vánult meg. 

Az ismeretlenségből fakadó bizalmatlanság, a politi-

kai müveltség hiánya és nem utolsó sorban a kormányszervek . , 

a hadiüzemi parancsnokok és bányatulajdonosok mozgalom el-

lenes megnyilvánulásai, .ha nem is tudták  teljesen  lehetet- 

lenné tenni az egységes, munkásérdekeket szem előtt tartó 

fellépést, mégis döntő módon fékezték azt. 
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Ezt a helyzetet használta ki a Nyilaskeresztes Párt, 

amikor parlamenti legalitást is élv .zve akadály nélkül, 

hatolhatott be a bányamunkások sorai közé, ahol a meglévő 

szociális nyomoruságot, a lehetetlenül rossz bér- és munka-

viszonyokat hangzatos, demagóg igérgetésekkel igyekezett  

orvosolni. A szépen hangzó szavak igen hamar megtették 

hatásukat az eklektikus arculatu bányamunkások között. 

Csodát, sorsuk jobbra fordulását várták a párttól, aminek 

az  egyes országgyülési nyilas képviselők magatartása is 

alapot szolgáltatott. 

Gruber Lajos és Wirth  IC-411)1y  194o nyarán, illetve ko- . 

raőszén több izben is megfordultak a bányatelep területén, 

ahol a munkások közé elegyedve biztató megértést tanusitot-

tak szociális problémáik iránt, s ugyanakkor.nem felejtet-

tek el bányatársulat részéről megnyilvánuló-szociális 

visszaélésekről jegyzőkönyvet készíteni, vagy egy halom 

bércédulát gyüjteni olyan munkásoktól, akik éppenhogycsak 

tengették az életüket. Ezek a gesztusok rendkivül nagy vonz-

erőt gyakoroltak a megtévesztett munkástömegekre. Imponáló-

ak voltak azok a gesztusok, amelyekkel Gruber és Wirth 

állandóan éltek, s amelyekből az országgyülés képviselő-

házába is. bőségesen jutott.' 

- Talán nem is: hiszik el nekem - mondta Gruber egyik 

interpellációjában,- hogy ezeket a komoly és. élemedett 

családapákat "Maga barom;", "Maga'hülye!", "Maga  állat!" 

jelzőkkel aposztrofálják. -Kérdem'én a T.Házat, hogy azt - a 

dolgóz4 kőmoly és kemény munkát végző magyar munkást, 

aki az élet minden fázisában becsületésen. megállta a helyét 

szabad-e egy zsidó jampecnek igy aposztrofálnia ?' Máltóz 

• tassanak elképzelni, minsoda elkeseredés van ezeken a te 

lépeken., amikor ilyen bánásmód mellett. kell dolgozniok 

emberek ezreinek. 25  

Wirth Károly 194.o-ben elhangzott interpellációjában • 

még szivbe markolóbb s.tilusban ecsetelte a bányatelep te-

rületén uralkodó állapotokat: 

- Aki még nem nézett egy bányász gyermek sápadt arcá-

ba,.- mondta - aki még nem látta azt a beletörődést, amely 

egy bányász gyermek arcára vésődött abban  a korban, amikor 
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még alig ébredt öntudatra; aki még nem látta ezeket a sá-
padt gyermek arcokat, és nem látott még 38 éves elnyütt, 
6o évesszé öregedett asszonyokat ezeken a bányaterületeken, . 

az nem tudja, mi az: éhezni, és milaz: oly an  olcsón dolgozni, 
hogy a bányakapitalisták szedik le alapos an  a tejfelt. 26  

A bányászok ezreinek tetszett ez a kiállás nehéz sor-
suk mellett, és kiváltképp tetszett nekik az, ho gy nyomo-
ruságos helyzetükről az országgyülés termeiben beszélhettek, 
amit ugyanakkor az SZDP megalkuvó vezeti nem tettek meg. 

Mindaz, amit elmondtak a képviselők, igaz volt, csu-
pán a tulzó, demagóg sallangoktól kellett megtisztitani 
tényközléseiket, s akkor valóban a nyers valóság hiteles 
dokumentumaival állunk szemben. Lényegében a munkások ezre-
it is ez az "alapjában véve igaz" és saját tapasztalataikat, 
gondolataikat is igazoló tényközlés nyügözte le, nem beszél-
ve arról az érzelmi szinezetről, ami e tények feltálalását 
jellemezte.  Nem látták meg, de a politikai öntudat különbö-
ző fokain állva azt nem is láthatták meg, hogy mindez csak 
valaminek a látszata, valami mélyebben huzódó politikai 
törekvésnek látványos,Iélektani eszköze: eszköz a Nyilas-
keresztes Párt céljainak eléréséhez. 

Mik voltak ezek a célok ? 

Mindenek előtt a politikai hatalom megszerzése, a 
Teleki-kormány megbuktatása révén, és a legszélsőségesebb 
fasiszta diktatura bevezetése német segitségg4, német 
mintára. Az időpont . , 194o nyara kedvezőnekmigérkezett e 
c_él megvalósitására, . hiszen . az 1938-39-es nemzetiszocialis-
ta konjunktura erre az időre elérte a.csucspontját. Nem 
beszélve arról, hogy a német külpolitika is kedvezően és 
hátoritólag hatott a nyilas törekvésekre, mivel a német 
hadvezetőség szivesen látta volna, ha Magyarország szélső-
séges fasiszta államapparátusával elsőrendü, ellenállás 
nélküli kiszolgálója, később előretolt hadi  állása lett 
volna a birodalmi érdekeknek, elsősorban a Balkán és a 
Szovjetunió felé irányuló hódító hadmozdulatok elősdgité 
sében. 
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A kérdés csak az volt, hogy ez a hatalom átvétel mi-

lyen uton, milyen módszerekkel történjen. A nyílt nyilas-

puccs a valóságos erőviszonyok miatt 194o-ben még korai-

nak és szinte kivitelezhetetlennek látszott. A Horthy-féle 

fasiszta állam e tekintetben nyíltan és határozottan szem-

be szegült a szélsőségesen fasiszta jellegit Szálasi-féle. 

nyilas törekvéseknek. Ezen a téren az uralkodó osztály 

többsége is a Horthy-féle fasiszta állam pártján állt. 

Maradt tehát a másik ut: közvetett uton megbuktatni a 

kormányt. Ez olyan erők bevetését tette szükségd:ssé, melyek 

osztály helyzetüknél fogva is természetes ellenségei voltak 

a fennálló uralkodó köröknek, melyek tehát a gyanu árnyéká 

nélkül,képesek.voltak kormánybuktató fellépésre.. D e  kö-

vetelmény volt  az is, hogy ezek. az erők. tömeghatásunk le-

gyenek és kulcshelyzetet töltsenek be'a magyar nemzetgazda-

ság rendszerében. • 

Egyetlen  ilyen osztály létezett csak, amelyik teljes 

mértékben megfelelt a fenti követelményeknek, s ez a magyar 

munkásosztály volt. A Nyilaskeresztes Párt természetesen a 

munkásosztály minden rétegében igyekezett behatolni, de ' 

végtére is csak a bányászok körében tudott nagyobb befo-

lyásra szert tenni,, éppen a mármegvizsgált okok miatt.' 

A bányászok mozgósítását célzó nyilas akciók első je= 

lei már 194o. augusztusában megmutatkoztak. A Nyilaspárt 

megbizott emberei rendszeres jelleggel látogatták a'szén-

medence telepeit, s ilyen alkalmakkor, főleg  a fiatal 

koruakat és a nőket oktatták egy esetleges sztrájk esetén 
27 tanusitandó magátartásra." 	 . 

Ilyen és ehhez hasonló látogatások után került sor 

szeptember l-én egy titkos bányászkongresszus összehivá-

sára a Nyilaskeresztes Párt központjába, amelyről még a 

vezetők jórésze sem tudott, nehogy a munkásoknak kellemet-

lensége legyen a megbeszélésekből kifolyólag. A nyilas 

bányászküldöttek, mint főkövetelésben 3o %-os béremelésben 

állapodtak meg, bár a tatabányai küldöttek szerettek vona 

5o %-os béremelést kicsikarni. E követelés irreális alapját 

azok a Nemzeti'Munkaközpont által elhintett demagóg követe- 

lések adták., amelyeket a N1VK emberei  a bányatelepeken ál- 
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landó jelleggel hangsulyoztak, s melyek megvalósitására 

legkevésbbé ők gondoltak. Pl. 15 pengős vájár keresetet 

akkor, amikor a valóságban ez a kereset 4-5 pengő volt. 

A Nyilaspárt- mozgolódásáról persze a kormány is tu-
dott és ennek hatására, mint elódázhatatlan intézkedést, 

október 1-én kihirdette a 7 %-os béremelésről szóló minisz-

teri rendeletét, hogy ezzel eléje vágjon a bányászok és a 

rosszul fizetett munkások erőszakos fellépéseinek. 

A rendelet hamar bebizonyította azt a tényt, hogy a • 

kormány nem ismerte fel a probléma teljes sulyát, s az in-

tézkedés csak olajat öntött a tüzre. A 7 %-os béremelés 

akkor, amikor a közszükségleti cikkek árai már 35-4o %-os 

emelkedést mutattak 1939. október 1-éhez képest, egyszerü-

en nevetséges dolog volt. 

A munkásság ugy érezte, hogy becsapták őket. Elkesere- 

désüket csak tovább fokozta a kormány meglehetősen naivul 

hangzó indoklása, melynek lényegét röviden igy lehetne 

összefoglalni: mivel a drágulás Mértéke 14 %- os, s a magyar 

munkásság keresetének csak  az  5o %-át költi élelemre., igy 

elegendőnek kell lenni a 7 %-os béremelésnek. A munkásság 

a saját bőrén tapasztalhatta, hogy ez nem igaz, nem felel 

meg a valőságos helyzetnek. Akkor, amikor a bányamunkásság 

2,8o-3.- P-őt keresett., s ebből kellett eltartania 5-6 

gyermekét és feleségét, akkor ez az indok nem bizonyulha-

tott másnak, mint szemfényvesztő hazugságnak. A reális 

helyzetre éppen egy korabeli nyilatkozat világitótt rá a 

legjobban, amelyik megállapit.otta:"A bányászok között 

nincs "egyke" és "egy s.e", ott csak 4-5-6 gyermek van, s 

ezeknek megfelelő - mennyiségü kenyérre é a  táplálékra van 

szüksége. "
28 

 

A megélhetés drágulást bányászcsaládok érezték meg 

legjobban, amit még a béremeléssel foglalkozó miniszter 

tanács rendelkezése is lehetővé tett. akkor, amikor a bér-

emeléssel egyidejüleg megengedte, hogy egyes cikkek ter-

melői árát,emelhessék, a "mezőgazdaság életképessé tétele 

érdekében". Ez egyszrübbeii szólva annyit jelentett, hogy 

ugyan adtak 7 %-os béremelést a munkásságnak, ezzel szemben 

uj utat nyitottak a drágulásnak és a különféle spekuláci- 

ós lehetőségeknek. 
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Az objektiv körülmények alakulása és a háttérben meg-

huzódó nyilas politikai célzatosság ilyen módon való egy-

másra találása a második világháboru időszakának a legna-

gyobb bányász sztrájkmozgalmát robbantotta ki. 29  

A sztrájkmozgalom első félidejében a Nyilaskeresztes 
Párt rendkivüli "pénz és természetbeni segélyek osztogatá-
sával igyekezett a sztrájkoló munkásságot kitartásra ösz 

tönözni". 3o  Ez a segitség jelentős mértékben hozzájárult 

a sztrájkmozgalom gyors, megalkuvást nem ismerő fellángolá-

sához és a bányászok pár napos, radikális eszközökkel foly-

tatott harcához. 
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V. Az 194•o. évi bányászsztrájk részletes története 

1 . 

194o. október 7-én a Salgótarjáni szénmedence Frigyes 

aknai bányamunkássága, majd ezt követően a salgótarjáni 

munkások letették szerszámaikat és sztrájkba léptek. Ezek-

kel az eseményekkel kezdődött el az októberi sztrájkmozga-

lom, amely csakhamar kiterjedt az ország valamennyi bánya-

vidékére. Október közepére már mintegy 5o.00o bányamunkás 

sztrájkolt. 

Október 14-én lépett sztrájkba Dorog és Tokod, majd. 

Pécs bányamunkássága és október 15-én már Tatabányán is 

általános volt a munkabeszüntetés. A hadügyminiszter , 

hogy a rend fenntartását és a sztrájkmozgalom mielőbbi 

elfolytását biztositsa, karhatalmat rendelt. ki Tatára. 

Az elkeseredett munkásságot azonban  már nem lehetett ilyen 

könnyen lefegyverezni, s a munka azonnali felvételére bír-

ni, amihez az is'hozzájárult, hogy a sztrájkoló bányászok-

hoz a Felsőgallai Aluminiumgyár., Karbidgyár, Portlandcement-

gyár, Mészüzem, Kőbánya, Szénlepárló, valamint a Tatabányai 

Brikettgyár, Fürészüzem, Téglaüzem, Gépjavitómühely, Márga- 

bánya és az ujonnan megnyiltlf oroszlányi bányaüzem mun-

kássága is csatlakozott.. )  

Tatabányán az események teljes egészében a Nyilaske-

resztes Párt programjának megfelelően, annak hatása alatt 

indultak. Jegyzőkönyvekkel igazolható, hogy a szénmedence 

területén a sztrájkot kizárólag zavarkeltés miatt idézték 

elő, hogy ezáltal megakadályozzák Budapest villanyvilági-

tááát. Céljuk at  volt, hogy egy ilyen általános zavarkel-
tés alkalmával a Teleki-kormányt lemondásra kényszeritsék, 

s a lemondás után a Nyilaspárt ragadja magához a hatalmat. 

Egy Tatabányáról származó jegyzőkönyv is ezt a felte-

vést igazolja, s egyben arra is fényt derít, hogy a párt 

emberei mivel széditették el a bányamunkások ezreit, bele- 
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kergetve őket egy kellőképpen meg nem szervezett, a munká-

sok igazi érdekeit semmibe vevő, ugyanakkor komoly áldoza-

tokat követelő mogalomba. 

A jegyzőkönyv többek között a következőket tartalmaz-

ta: "Nekünk nem az a fontos, hogy hány százalék béremelést 

adnak, nekünk a hatalom átvétele a legfontosabb, mert akkor 

mindent el fogunk érni. Szálasi egy hónap mulya átveszi a 

hatalmat, és aki most velünk szemben ellenszegül, azt majd 

annak idején el fogjuk intézni. Ebből a sztrájkból kifolyó- .  

lag senkinek baja nem történhetik, mert ha velünk szemben 

erőszakoskodnának, akkor a német hadsereg bejön és rendet 

teremt..A magyar katonatisztek és a csendőrség a mi pártun- 

kon van.. Teleki miniszterelnök a kormányával együtt ugyis 

megbukik. Három-négy napig folytassuk csak a sztrájkot, 

akkor már bekövetkezik a döntés." 2  

A mozgalom, e nyilatkozat ellenére is, bérmozgalomként 

indult meg. Október 12-én, szombaton Rehling Konrád bánya-

igazgatónál egy hat tagu küldöttség jelent meg nyilas jel-

vényekkel, nyilas rekvizitumokkal, a szónok tökéletes nyi-

las egyenruhában - derékszijjal, nyilas köszönésezel,= és 

a hat küldött az összmunkásság nevében előadta kérését a 

bérkérdésben. 5o %-os béremelést, és a 8 órán tul teljesí-

tett munkaidőre 25 %-os bérpótlékot követeltek. 

A bányaigazgató röviden utasitotta Őket, hogy kérésü-

ket irásba adják be, mivel ez lényeges kérés, és ebben a 

kérdésben neki nincs jogköre dönteni. *üldöttség tagjai  
az utasitást tudomásul vették és távoztak. 

Másnap a Nyilaskeresztes Párt vezető emberei Tatán és 
Bánhidán gyüléseket tartottak, melyeken megtárgyalták az 

elmult napok eseményeit, és a gyűlések befejeztével a harc 

győzelmes kimenetelének reményével oszlottak szét. 

14-én Bélelőt 9 órakor a küldöttség egy tagja benyuj- 

totta írásban a kérelmet, melyben már csak 3o %-os béreme-

lést és a tulórák után 25 %-os bérpótléko tokértek. A kül- 

dött erélyesen figyelmeztette a bányaigazgatót, hogy ameny-

nyiben a kérvényre délután. 4 óráig kedvező választ nem 

kapnak, akkor az események további menetéért ő felelőssé-

get nem vállal. 

Rehling bányaigazgató szükszavuan megigérte, hogy a 
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kérvényt azonnal továbbítja az Igazgatóság felé, de választ 

legjobb esetben is csak szerdára várhatnak. 

A Brikettgyárban délután Pipis György bejelentette a 

müvezetőnek, hogy miután ők a kérvényre választ nem kaptak, 

azonnal leállnak. 3 óra 3o perckor a Brikettgyár leállt, 
majd ezt kövatően az erőmü gépházának . munkásai is kísérle-

tet tettek arra, hogy leállnak. Sas István fél 4-kor ki-

jelentette: 

- Egy testvértől üzenet jött, hogy leállni ! - erre 

mindenki leállt. A z  üzem vezetői azonnal közbeléptek, de 

közbelépett a főfelügyelő is, és erélyes hangnemben kikér-

te magának ezt az eljárásmódot. Ellentmondást nem türő 

hangon magyarázta meg, hogy soha, semmiféle sztrájknál 

nem fordult még elő az, hogy közüzemet vagy üzemet fenn-

tartó munkát abban'hágytak volna. Mindenkit a helyére pa-

rancsolt, mondván: 

Mindenki vegye tudomásul egyszer s mindenkorra, hogy 

az üzemeket és lakóházakat ellátó, vill anyt termelő gépház 

is közüzem ! 

A munkások kelletlenül, de visszatértek munkahelyeikre. 

Délután 4 óra után a gépháznál dolgozó vállalkozói munká-

sok, majd 6 órakor á.külszini szállitó munkások is leáll-

tak és a•lo órai müszakváltáskor már csak néhány ember 

szállt le a bányába. Az utcákon megkezdődtek a zavargások, 

és akcióba léptek a sztrájkharcra felkészitett asszonyok. 

Másnap, 15-én a korareggeli órákban a munkába menő 

sztrájktörőket kövekkel dobálták meg. Csak a felvigyázók . 

dolgozhatták a fenntartásoknál, de délutánra már őket is, 
mint sztrájktörő munkásokat kezelték, és nem egyet sulyo-

san megköveztek és bántalmaztak. 

Éjjel fél 12-kor egy kb. 25o főnyi tömeg, amely fő-

leg asszonyokból és fiatal legényekből verődött össze, 

végigjárte.Tatabánya összes utcáit, és ahogy azt Tatabá-

nya kerülét képviselője elmondta: 	. 

Csodálatosképpen nem kenyér után, nem tüzelő után, 

nem ruha után és nem lakás után kiáltoztak, hanem politi-

kai, mégpedig nyilas politikai jelszavakat kiáltoztak. 3 
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16-án, szerdán az üzem katonai parancsnokságát vitéz 

Varga vette át, s ezzel egyidőben a karhatalmi katonaság 

is megérkezett Tatabányára Bántay tábornok vezetése alatt. 

Kora reggel a Tatabánya és Bánhida között lévő szén-

szállitó drótkötélpálya leállt, amit az üzem katonai pa-

rancsnoka állittatott helyre az embereivel. S mivel  a  bán-

hidai üzem mindössze csak 4 napi készlettel birt, az üzem 

parancsnoka a Tatabányán levő kb. 2.000 vagón szénpala 

felrakásához munkásszázadot kért, hogy ezáltal még lo na-

pig biztositani tudja az üzem müködését. A hadügyminiszter 

erre a munkára 3 zsidó munkásszázadot rendelt ki. 

A délelőtt folyamán a munkások képviselői felkeres-

ték Bántay tábornokot, aki előtt sírva panaszkodtak anyagi 

helyzetük miatt, s megígérték, hogy mihelyt  kivánságukat 

teljesitik, azonnal munkába állnak, A tábornok megértő ma- 

gatartást tanusitott a munkások kérése iránt, és ugy nyilat-

kozott, hogy a bányászok bérmozgalma teljesen jogos. Rehling 

bányaigazgató erreföl a kirendelt katonaságról és a parancs-

nokikról a következő rövid megjegyzést tette: 	. 

Megbizhatatlan az egész, egy nagy nulla ! Meg kellene 

őket tizedelni ! 4  

Délután a bányaigazgatóság már a tábornok leváltását . 

kérte. 

Dél tájban érkezett meg a telepre. vitéz Keresztes-Fi-

scher Ferenc belügyminiszter. Rövid értekezletet tartott, 

melyen az volt az általános felfogás, hogy politikai erő-

próbáról van szó. Kijelentette, hogy először meg kell kéz-

deni a munkát s csak azután kerülhet sor a panaszok  ás a 
követelések megvizsgálására. A karhatalom megerősítésére a 

hadügyminisztertől távbeszélőn még további 2 gyalog zászló-

aljat kért. A hadügyminiszter szóbeli utasitása alapján 

a következő tömör felhívást tetette közzé: "A vezetőket 

és az asszonyokat internálni kell! Csoportulás tilos! 

Fegyverhasználat kerülendő! A bányatelep körülzárandó!" 5  

A belügyminiszter intézkedett, hogy a rendzavarásért 

esetleg letartóztatott egyéneket a komáromi várba szállit-

sák. Emiatt Bántay tábornokot a monostori erőd igénybe vé- 
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telére, az étkezés stb.-előkészítésére, továbbá a polgári 

hatóságokkal való érintkezés felvételére utasitotta. 

Bántai tábornok azonnal felhívást intézett a bányá-

szokhoz, hogy a munkát felvegyék, azonb an  ennek semmi ered- 
lénye nem lett. Igy kénytelen volt a munka felvételére 

vonatkozólag 17-én reggel 6 óráig gondolkodási. időt adni. 

Ezekkel az eseményekkel egyidőben Tatabánya északnyu-

gati részén a munkások, de főleg az asszonyok nagyobb cso-

portokban álltak ellen a munkát felvenni akaró munkásoknak, 

akik közül többnek menekülnie kellett a tömeg haragja elől. 

A küzdelembe a karhatalom egységei is beavatkoztak, és 
igyekeztek  az ösazeverődött csoportokat szétoszlatni.. A mun-  

kát.fe.lvenni akaró bányamunkások még a délután folyamán 

felkeresték Szabó Gyula kormánypárti képviselőt, hogy ő 

intézkedjen a helyzet megváltoztatása érdekébén. Azonban 

ő is csak azt a tanácsot adhatta, hogy várjanak addig,' 

ámig a karhatalmi intézkedések rendet teremtenek, és., esti 

épségük sérelme. nélkül kereshetik fel munkahelyeiket. 

A helyzetet pill anatnyilag az tette bonyolulttá a 

karhatalom és a bányaigazgatóság's.zámára, hogy nem a hadi--

üzem'félnőtt munkássága, akik amugy"is a  katonai törvények 

hatálya alatt állottak; hanem ezeket megkerülvé az asszo-

nyok, akik nem voltak hadiüzemi munkások, állták el az 

utakat. Nem főzőkanállal, hanem téglákkal, gumibotokkal és 
husángokkal a'kézükben; és nemcsak azokat, akik az üzemeket 

akarták fenntartani, hanem azoknák a  hozzátartozóit is 

megfenyegették, csakhogy megakadályozzák az üzemfenntartó 

munkálatokat.. 

17-én reggel a karhatalmi csapatok felett a parancs-

nokságot Bántay tábornoktól vitéz Hennyey Gusztáv tábornok, 

Horthy jó barátja vette át, és ennél a lépésnél érdemes 

egy kissé elidőzni. 

Ulrich Viktor felváltása vitéz Vargával, valamint 

Bántay tábornok kicserélése Hennyei tábornokkal, mindez 

többet takar, mint egyszerü személycsere. 

Ulrich Viktor szigoruan, de becsületesen tett eleget 

hadiüzemi parancsnokságának, azonban mint olyan ember, aki 

huzamosabb ideje állt a tatabányai üzemparancsnokság élén , 
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nem meglátni azokat a nehézségeket és szociális vissza- 

éléseket, melyek akkor a bányatelepen uralkodtak. Ezt tá-

masztja alá az a helyzetjelentése is, amiből már idéztünk 

az előző fejezetben. 

Személye a sztrájkmozgalom kirobbanásakor gyanussá 

vált a bányaigazgatóság szemében, és mint megbizhatatlan 

hadiüzemi parancsnokot azonnal lecserélték. 

Más volt a Bántay-Hennyey fordulat háttere. Bántay 

tábornok és a karhatalom tisztjei idegenek voltak a bánya-

telep területén, mégis már az első napon fraternizáltak 

a sztrájkoló bányászokkal, biztató megértést tanusitottak 

követeléseik meghallgatásakor, sőt Bántay tábornok maga is 

többször hangsulyozta e követelések jogos voltát. Ezt a 

magatartást sokféleképpen lehetne magyarázni. Mondhatnánk 

azt, hogy  megértő volt és mélységesen átérezte a bányászok 

nyomoruságos helyzetét, vagy hogy szimpatizánsvolt a bá-

nyászokkal szemben, de  mondhatnánk azt is, hogy messzemenő-

en humánus alkat volt. 

Pedig valójában csak arról,volt szó, hogy valakinek 

hivatalosan is palástolni kellett ezt a nyilas érdekeket 

szolgáló sztrájkmozgalmat; valakinek hivatalos helyzetje-

lentésekkel is igazolni kellett, hogy semmi másról, csak 

kenyér kérdésről volt szó. Erre a szerepre jól megfeleltek 

az egyes karhatalmi parancsnokok. Ezt a cinkos szerepet 

játszotta Bántay tábornok is. 

Nemcsak a tatabányai nyilasok által irott jegyzőkönyv 

tanuskodik erről, mely megállapitotta:"A magyar katonatisztek 

és a csendőrség a mi pártunkon van...", hanem Gruber Lajos 

nyilas képviselő 194o. november 13-án elhangzott interpel-

lációja is, melyben többek között a következő szavakkal 

fejezte ki szimpátiáját Bántay tábornok és a Tatabányára ki-

vezényelt karhatalmi tisztek iránt:"Le kell emelnem a ka-

lapom az oda kivezényelt karhatalmi  tisztek előtt..." 

Ugyanakkor nem mulasztotta el az alkalmat, hogy szemrehá-

nyást tegyen Rehling Konrád bányaigazgatónak azért a ba-

rátságtalan magatartásért, amellyel a tábornok és a kive-

zényelt katonaság iránt viseltetett, s amellyel elérte, 

hogy a karhatalmi egységek feletti parancsnokságot vitéz 



- 63 - 

Hennyey Gusztáv vette át. 

A tábornok erélyesen látott hozzá a rend helyre álli-

t.ásához, annál is inkább, mivel kisebb munkás csoportok a 

délelőtt folyamán.is harcot folytattak a munkát fenntartani 

akaró munkásokkal. 7  

Komolyabb összeütközésre azonban nem került sor a mun-

kások és a karhatalom között. Hennyey tábornok a csoporto-

sulások megakadályozása végett szigoru rendszabályokat 

vezetett be, egyenlőre eredménytelenül. Hat engedetlenke-

dőt őrizetbe vetetett, akik kiszabaditására mintegy 400 fő-

nyi tömeg gyült össze. Sikerült őket szétoszlatni, de a dé-

lután folyamán több helyütt erélyesebb fellépést kellet ta-

nusitaniuk, mig végül is a dolgozni akaró munkások megvé-

dése érdekében a munkásság mozgásának nappali korlátozását 

rendelte el. 

A rendelet 8 és 12 óra, valamint 15 és 17 óra között 

2-3 fős csoportok bevásárlását célzó mozgásán kiviül semmi-

lyen csoportosulást nem - engedett. A tábornok a helyzet  rend-
kivüli feszültsége miatt a Vezérkari Főnökségtől további 

katonai erősitést kért. 8  

17-éről 18-ára virradó éjszaka megkezdődött a sztráj-

koló munkások elleni meglepetésszerü hadjárat. A karhatal 

mi parancsnok a sztrájk vezetői és a munka felvétele ellen 

agitáló munkások közül az éj leple alatt lo6főt lefogatott, 

és a komáromi fogolytáborba szállitatta őket. Az események-

ről a következőképpen számoltak be a szemtanuk: 

-- Az embereket éjszakának idején huzták ki az ágyakból, 

és vitték őket légvédelmi pincékbe, majd onnan a komáromi 

árkász táborba, ahol egy cementpadlós istállóba csukták 

valamennyit. Családanyákat hurcoltak el, még akkor is, ha 

a férj már rabszállitó kocsin volt, és otthon 5-6 gyerek 

maradt gondozatlanul. 9  

Volt ennek az akciónak egy, a későbbiekben sokat Bérel: 

mezett pontja, nevezetesen az, hogy a kivezényelt katonai 

csapatokat rendőri szolgálatra állitották be, holött a kar- 

hatalmi rendelkezések ezt nem engedték meg. A katonák köz-
vetlen letartóztatási parancsot kaptok, hogy a karhatalom 
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osztagai a csendőrséggel karöltve hajtsák végre ezt a meg--

lepetésszerü akciót. Hennyey Gusztáv erről az akcióról a 

következőket jelentette:"A lefogás és az elszállitás teljes 

mértékben a meglepetés jegyében játszódott le, és igy annak 

kivitelezése alatt nagyobb, illetve szervezett ellenszegü-

lés nem fordult elő. Hogy a fenti lefogások a munkásokra 

milyenhatással voltak, ezt csak később lehet majd megálla- 

pitani. " 10  

Az éjszakai események következményeként a reggeli és a 

délelőtti órák folyamán sehol sem történt semmiféle zavar-

gás vagy csoportosulás. A munkások tartózkodtak a nyilt 

fellépéstől. 

A koradélutáni órákban, miután Vz'xL YÍ már a meglepetés 
első pillanatain tul voltak, ismét.megkisérelt.ék a nyilt 

ellénszegülést, ami ismét csak eredménytelennek bizonyult. 

A karhatalmi egységek szigoruan és kimélet nélkül dolgoztak. 

A sztrájk időtartamának csökkentése érdekében a tábor-

nok még a délután folyamán elrendelt e  a szabadon levő szer.- 

vezkedő és agitáló munkások letartóztatását, aminek eredmé-

nyeként a karhatalom emberei ujabb 59 férfit ésÍó :lo nőt 

tartóztattak le és szállitottak Komáromba. A.tábórnok 

megnyugodva küldte el helyzetjelentését, amelyben ezt ol- 

vashatjuk:"Az általános hangulatból azt a következtetést' 

vonom le, hogy a holnapi nap folyamán a munkások közül 

többen - miután a bevezetett rendszabályok folytán család-

juk biztonságát biztositottnak látják munkára fognak je-

lentkezni és ezáltal minden valószinüség szerint az üzem-

biztonság meg lesz." 11  

Ugyanezekben a napokban  az ujonnan megnyitott orosz-

lányi XVI-os bányaüzemben is szünetelt a munka. A főleg 

.vidékről bejáró bányamunkások zöme szolidaritást vállalt 

a tatabányai munkások mozgalmával, és ha jelentősebb "el.- 

fajulások" nem is voltak a bányatelep területén, a hadiüze-

mi parancsnoknak és az üzem vezetőinek mégis nagy gondot 

okoztak. Ugyanakkor a Vezérkari Főnökségnek is jelentős 

erőket kellett Tatabányáról elvonni és ide csoportositani, 

arról nem is beszélve, hogy ez a kisebb méretü megmozdulás 

is növelte a termelés területén jelentkező veszteségeket. 
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A kisszámu, mindössze 17o főnyi itt dolgozó bányamun-

kásság elszigetelődése miatt ezen a területen hamarabb 

felbomlott a sztrájkmozgalom egysége, mint Tatabányán, 

aminek következtében a részleges munka felvétele már 19-én 

délután megtörtént. 

19-én Tatabányán is kisérletek történtek a munkások és 

a  karhatalom közötti tárgyalások meginditására. Délelőtt 

11 órakor a bányászok 35 főnyi küldöttsége kért kihallga-

tást a karhatalmi parancsnóktól. A kihallgatáson elmondot-

ták, hogy a munkásság a munkát szivesen felvenné, ha tudná 

biztosan, hogy jogos panaszaik teljesitése nemcsak igéret 

marad. Kijelentették: 

-Mi semmi  többet, csak megélhetésünk biztositását ki-

vánjuk. 

A parancsnok közölte velük, hogy a kormány.mindaddig, 

amig a munkát fel nem veszik, velük nem tárgyal. De azt 

megigérheti, hogy jogos követelésük méltányosan teljesitve 

lesz. A küldöttség tudomásul vette ezt, és 20-án 16 órára 

ujabb kihallgatást kért. 	. 

Ezen a kihallgatáson már a munkások 5o főnyi küldött-

cége jelent meg. Bizalmasan jelentették, hogy"szeretnének 

munkába állni, de tekintettel a munkamegtagadással vállalt 

sulyos kockázatra, szeretnének biztos igéretet kapni, hogy 

megélhetési lehetőségüket tüzetesen meg fogják vizsgálni, 

és ez alapján a bérkérdést méltányosan rendezni fogják. 

Befejezésül még azt is elmondták: 

Mi. nem kivánu.nk tulzásokat, csak méltányosságot. A 

munkát most még csak azért nem akarjuk felvenni, mert fé-

lünk, hogy miután még nem hangzott el felelősség vállaló 

igéret, kérésünkkel kapcsolatban ismét csalódás ér. Nincs 

hitünk ilyen vonatkozásban. A közeli és távolabbi muitban 

többször hangzott el ilyen nemü igéret és soha sem követte 

ezt teljesités. 12 . 

A tábornok ismét a tudomásukra hozta, hogy a kormány 

részéről a tárgyalás előfeltétele a munka felvétele és 

egyuttal azt is megigérte, hogy ez esetben javaslatot tesz 

jogos kivánságuk méltányos rendezésére. Ezekre a szavakra 

a bányászok bejelentették, hogy az üzembiztonsági munkások 
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munkába állitásáról gondoskodni fognak. Jelentésében a pa-

rancsnok már az alábbiakat írja;"Benyomásom szerint, ameny-

nyiben az általuk várt biztos igéret elhangzana, a munkások 

igen nagy százaléka rövid időn belül munkába lépne." 13  

Az éjszaka folyamán több kisebb csoport még megkisé-

relte a munka felvételének megakadályozását, törekvésük 

azonban mér semmi eredményt nem hozott. A sztrájkmozgalom 

ettől kezdve állandóan hanyatlott, aminek okai főleg a 

vázolt terrorban gyökereztek, amit a.kormány ügyesen kap-

csolt össze különféle engedmények kilátásba helyezésével, 

s ezzel sikerült-is megoszlást előidézni a sztrájkoló bá-

nyászok tömegeiben. 

Ugyanakkor a Nyilaskeresztes Párt politikájában is 

éles fordulat következett be. A német csapatok bevonulásá-

nak határideje lejárt, de a német csapatok seholsem mutat-

koztak. A német külpolitika és a hadvezetőség még korainak 

találta Magyarország nyilt katonai megszállását, s inkább 

a diplomáciai forin.át választotta e végső lépés előkészi- 

tése érdekében,,amihez pillanatnyilag még az európai poli-

tikai viszonyok is kedvező feltételeket teremtettek. Ikyen 

meggondolások miatt a német hadvezetőség igyekezett fékez-

ni  szövetségeseinek ezeket a tulbuzgó törekvéseit, és a 

várakozó álláspont jelszavát hirdette meg. Csak ezen tények 

ismeretében érthetjük meg a Nyilaspárt viselkedését a sztrájk 

hátralévő napjaiban. 

Legelőször is megszüntették a pénz- és természetbeni 

támogatást, majd pedig teljes egészében élszigetelték ma-

gukat a bányászok további kérései és a mozgalom további. 

szervezése elől. 

Erre a meggondolásra nemcsak a német utasitások kész-

tették a Nyilaskeresztes Párt központi vezetőségét, hanem 

az a tény is, hogy a munkásosztály más rétegeit nem sike-

rült bevonni az országos sztrájkmozgalomba, és nem utolsó 

sorban az a felismerés, hogy a bányp,munkások radikalizálódó 

sztrájkmozgalma a Nyilaspárt későbbi érdekeinek sem felelt 

meg. Erre-a pálfordulásra világosan fényt derít az a kora-

beli röplap, amit  a  szociáldemokrata érzelmü bányászok ter-

jesztettek a szénmedence területén.. 

"Bányamunkások! 	hangzott a röpirat.- Vége a sztrájk 



nak, melybe lelkiismeretlen kalandorok beugrasztottak 

titeket. Mit kaptatok? Majd megmondom. 

Október 25-én reggel Felsőgalláról feljött. Somogyi 

Lajos szijgyártó és butorkereskedő, Stavinovszky József 

ócskaruhakereskedő, Szabó Sándor és egy Oláh nevü bánya-

munkás, akik az Aridrássy uti nyilashelységben felkeresték 

Gruber Lajos nyilas képviselőt. Felvilágositást kértek, 

mi lesz - a sztrájkkal, miért nem jön ki és miért nem .törő-

dik az általa sztrájkba beugratott munkások sorsával. 

Gruber erre elkezdte az asztalt csapkodni, orditozott 

a megjelentekkel és tagadta, hogy neki valami köze van 

ehhez a sztrájkhoz..Kijelentette, hogy kétféle nyilas-

keresztes van: az egyik tisztessége,a másik salak. 

Ezt. a sztrájkot a s a l h k csi-

nálta. 

Ehhez pedig nekik mondotta Gruber - semmi közük.. 

A megjelentek elképedve hallották ezt a dühkirohanást, 

és igyekeztek,minél előbb a helységet elhagyni, nehogy 

kidobják ' őket. 

Ezt a küldöttek hangos szóval Felsőgallán és Tatabá-

nyán kihirdették Erre a beugrott bányamunkások nagy tömeg-

ben elmentek és felvették a munkát. 

Ezt kaptátok, bányamunkások! Most tudhatjátok, hogy 

ti csak salak vagytok. Igaz, hogy ezen a salakdombon sze-

rettek volna Gruber és társai hatalomhoz jutni." 14  

2 . 

Október 21-én már nemcsak üzemfenntartásra, hanem 

termelői munkára,is jelentkeztek munkások. Ezen a napon 

262 bányász és 1.445 külszini munkás dolgozótt, 22-én pe-
dig 371 bányamunkás és 2.o88 külszini munkás kezdte meg a 

termelői munkát. A nap folyamán a karhatalom emberei ujabb 

6 főt. tartóztattak le, akik közül három további munkameg-

tagádás mellett agitált, három pedig a munkába menőket 

támadta meg. 
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A következő napokban  mind többen jelentkeztek munkára, 

főleg a külszini munkások közül, mivel ezek a munkások 

kisebb fizetésü emberek voltak, és kevésbbé birták elvi-

selni a sztrájkkal járó megpróbáltatásokat. A karhatalom 

parancsnoka ennek tudatában minden erejét_ a bányászok mun-

kába állitására forditotta, hogy mielőbb biztosiva lássa 

a termelő munka teljes.zavartalanságát. . 

24-én ujabb 18 ember került a komáromi fogolytábor-

ba, de ugyanezen a napon már 3.3o6 bányamunkás állt mun-

kába, 25-én pedig összesen 4.o46-an dolgoztak a bányaüze-

mekben. 

26-án a karhatalom parancsnoka a következő megszöve-

gezésü táviratot adta fel:" Tatabányán a külszini munkára 

eddig jelentkezett 3.732 fő bányamunkás, ami a szükséges 

külszini munkálatok elvégzéséhez a jelenlegi viszonyok 

között elegendőnek látszik. Tekintettel arra, hogy a Tata-

bányára vezényelt. 4 munkásszázad is csak külszini munkára 

vehető igénybe, 2 munkásszázad, mint felesleges visszavezé-

nye .lhétő. "15  

Ezen a napon ujabb küldöttség kereste fel Budapesten 

a Nyilaskeresztes Párt központját, hogy Gruber előző napi 

véleményét megváltoztassák és támogatást kérjenek jogos 

követeléseik' teljesitésének kiküzdéséhez. Gruber ezuttal 

már fogadni sem fogadta a küldötteket. Ekkor felkeresték 

még Bornemissza Géza'nyugdijazott minisztert és Szabó kép-

viselőt, azonban követjárásuk itt is eredménytelenül vég-

ződött. 

Ezekkel a próbálkozásokkal egyidőben Tatabányán is 

mintegy 8o tagu bányász küldöttség j;e .ientkezett Hennyey 

Gusztáv tábornoknál kihallgatás végett. A tábornok fogadta 

a munkásokat, és katonás tömörséggel utas .itotta őket: 

- Kérem Önöket, mondják meg az Önök által képviselt 

munkásság azon részének, amelyik  a munkát eddig még nem 

vette fel, hogy a holnapi nap folyamán a saját jól felfo-

gott érdekében álljon munkába, különben az igazságszolgál-

tatás példás szigorral fog'eljárni.l6 
	. 
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A küldöttség igéretet tett a. munka általános és teljes 

felvételére, csupán az volt a kérésük, hogy munkába állá-

suk után a ko.umány megbi zott j a vegye fel velük a tárgya-

lást és hallgassa meg kivánságaikat. 

A Budapestről visszatért küldöttség is, megcsalatva , 

reményeikben a  munka  azonnali felvétele mellett. agitáltak. 

"Benyomásom szerint - h angzik a parancsnoki jélentés,- 

a holnapi nap folyamán a munkások caaknem teljes számban 

fognak munkába állni .. Ennek megtörténte esetén javaslom, 

hogy a munkássággal a kovmány képviselője lehetőleg 24 órán. 

belül vegye fel a tárgyalást. Ellenkez ő . esetben ugyanis, 

esetleges visszaeséssel kell számolnunk. "17  

28-án reggel a munka teljes egészében megindult, mind- 

össze 7o fő hiányzott. Már csak szórványosan h angzott el 

egy-egy a munka megtagadása mellett,lázitó hang, de ezek 

a hangok is egyre gyengébbek lettek. A délután feladott 

távirati jelentés pedig már a sztrájk megszüntéről tudósi-

totta a Vezérkari Főnökséget.."A 14 órás váltás/kor 1.176 

bányász jelentkezett váltásra. - Távol mindössze 69 fő maradt 

/: ennek egy része internált, beteg vagy vidéki:/ I gy  itt 

a sztrájkot befejezettnek tekintem.„18 
	. 

A sztrájk: alatti termelés ás létszám19  

• 

Napok  Termelés 
~~ 

együtt  
a s.zz ~1  syaz0h1 

Október Tatabán a  Oroszl 	Y 
bna  

Oroszlár  b
Ta
ny

a 
 szin. 

 

14, 55.436 q  1.548  q 2.836 5.324 17o  

15- . 7.123 q  9o8 q 390 913  142  
16.  646 q - 238 7 69  12  
17.  219 .87o  25  

18, - 64o q. 244  1,015  38  

19. - 665  q  328 1.725 38  

2:b. , 	VAá,ARNAP 	i  

21, 11...110 q  1.164 q 527 1.974 85  

22 . 10.195 q 1.267 q 634 2.670 96  

25, 11, 584 q 10 27 q .797 2.986 165  

24_ 18,342 a 1,472 q 1,283 3.601 165  

25.  28..o32 q • 1.43 3 	q 1.694  4.o82 17o  

26. 49.049 q 1.60o q 2.609 5.623  17o  

28. 73.612 q 1.625  q  3 . 7 69 5. 74 6  170 
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3 . 
• Amint a bányászok teljes létszámmal megkezdték a ter- 

melést, a kormány képviselete is megjelent a bányatelepen. 

28-án 19 óra 45 perckor az iparügyi miniszter állam-
titkára a munkások összehivótt 2o tagu küldöttségével meg-

inditotta a tárgyalásokat. Meghallgatta a. bányászok pana-

szait és ezek legtöbbjének orvoslását is megigérte. A kül-

döttséget arra kérte, hogy kérelmeiket 5o-án egy hat tagu 

bizottság utján az  iparügyi miniszterhez is juttassák él. 
Az iparügyi miniszter fogadta is a hat tagu küldöttséget' 

és közel 2 és fél órás kihallgatáson'meghallgatta. a bányá-

szok kivártságait, majd ismertett e  velük a kormány béreme-
lésre vonatkozó határozatát; mely kimondta: 

1. A vállalat köteles az elsőrendű élelemcikkeket 

/burgonyát., kenyérlisztet, tésztalisztet, zsiradékot, 

hüvelyeseket, hagymát, szapp ant, cukrot/,, valamint a fon-
tos közszükségleti cikkeket /bakancs, ruházati cikkek/ 

bármilyen drágulás is történik,. az októberi árakon ki-

szolgáltatni: Igy pl. a zsírt 1.-P 90 fillérért. 

2, A tulóráért a 25 %-os tulóra dmjat megkapják. 

3. Az alacsonyfizetési kategóriába tartozó munkások 
bérét emelni fogják. Ez az emelés kb. 10-17°6-ig fog fel-

menni, ezenkivül mindenki, kivétel nélkül 7 %-os béreme-
lést kap. 20  

Ez a rendelet lényegében csak a legkirivóbb szoci-

ális visszaéléseket szüntette meg, valójában azonb an  tel-
jes egépzében kompromissiiumos megoldást jelentett, s . 

egyáltalán nem hozta magával az egész bányamunkásság meg-

elégedését. Erről számolt be a november 4-én leadott hely-
zetjelentés is: "A szombaton kihirdetett béremelés ma dé-

lig dtment a  köztudatba és komolyabb rétegekben általában 

meglégedést váltott ki. Részben elégedetlenek az eddig  
mér jobban fizetet kategóriák, mert a béremekésük az ala-

csonyabbakkal szemben csak 7%-ot tesz ki. ►► 21  

Amint az a jelentésekből is kiderül, a rendelkezés 

elérte a célját: a bányamunkásságot sikerült annyira meg-

osztani, hogy a bányaigazgatóságnak egy bizonyos időn be- 

lül nem kellett komolyabb mérvü zavargástól tartania. 
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Az "oszd meg és uralkodj" elv egyenlőre jól bevált. Annál 

is inkább, mert a legtöbb bányamunkás figyelmét az inter-

náltak ás az eljárás-alatt állók itélete kötötte le. A köz-

felfogás általában az volt, hogy , a lefogottakra a biróság 
csak igen csekély büntetést ró ki. 

November 18-án reggel a Tatabányára kirendelt karhata-

lom utolsó egysége is elhagyta a telepet, s . ezzel formáli-

san is véget ért a sztrá1kmozgalom által kiváltott rendkí-

vüli állapot. A vállalat szemára a sztrájk megközelitőleg 

egy millió mázsa menxségü szén veszteséget jelentett; az 

elveszett munkaórák száma pedig 426.512 órára rugott. 22  

4. 

Az. októberi események utójátékát jelentették azok 'a 

perek és itéle.tek, amelyeket az elhurcolt munkásokra róttak 

ki. 

A külön erre a célra kirendelt biróság 111 internált 

közül 6o főt., kellő vád és bizonyíték hiányában. szabad 

lábra helyezett é•s megszüntette ellenük az eljárást, mig 

51.főt 1 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetésre itéltek 

e.l. Később, december 13-án további 37 főt  helyeztek szabad- 
lábra. az  ügyészség•jóvoltából, akik - szabadulásuk után visz-

szaérkeztek a bányatelepre., a bányavezetőség és a hadiüzemi 

parancsnokság legnagyobb bosazuságára. Félelmüknek, hogy 

esetleg ismét egy ujabb zavargás állhat elő, nem egy  eset-.  

ben. tanujeleit adták.. Varga hadiüzemi - parancsnok ezzel kap-

csolatban a következőket irta'az Igazgatóságnak: "A 37 el-
itélt, de szabadlábrá helyezett münkás.'jelenlétét`nemcsak 

hogy nem tartom kivánatosnak a hadiüzemünkben, de bizalmas 

jelentések'vannak arról, hogy - továbbra is izgató és lázi 

tó tevékenységet folytatnak,.igy egyenesen veszélyesnek 

látom további alkalmazásukat." 23  

. Ha ez a félelem nem is volt ennyire indokolt, kétség- 

kivül nem állt minden alap nélkül. Rehling Konrád bánya- ' 

igazgató december 2.3-án keltezett levelében már ilyeneket 

irt: "Sajnálattal kell jelentenünk, hogy a munkások köré-

ben,  főként a börtönbüntetésre itélt haza kerültek részéről 
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további izgatás folyik. A termelés biztosítása és a rend 

fenntartása érdekében kivánatosnak tartjuk, hogy az elbo-

csájtottaktól telepünk mielőbb megszabaduljon." 24  

A telep később valóban  "megszabadult" ezektől a munká-
soktól, azonb an  az az alapvető ellentét, ami a bányamunká-
sokat és a bányatársulat, illetve  a hadiüzem parancsnoki 

személyzetét szembe állította egymással koránt sem szünt 

meg, hanem az elkövetkezendő háborus évek folyamán csak 

tovább élesedett. Igaz, hogy megfelelő szervezettség hi-

ányában és a szigoru katonai rendszabályok következtében 

az októberi sztrájkmegmozduláshoz hasonló nagy akcióra 

nem kerülhetett sor, de m$ndezek ellenére egy percig sem 

szünt meg a burkolt vagy félig nyílt ellenszegülés a ter- 

melés területén, majd később politikai síkon is a fennálló  
tarthatatlan viszonyokkal sze :~ ,ben.  

A sztrájknak az emlitetteken tul még az a tanulsága 

is megvolt, hogy a Nyilaspárt demagóg politikája véglegesen 

lelepleződött, és a bányászok legszélesebb rétegében a 

Nyilaspárt iránti bizalmatlanság és kiábrándultság lett 

urrá,.  25  

Ez a magatartás a későbbiekben pozitiven éreztette ha-

tását, hiszen nem egy esetben sikerült megakadályozni a 

Nyilaspárt nagyobb rendfelforgató tevékenységét. 

5.  

A sztrájkmozgalom eseményeivel, valamint a munkásság 

további szervezkedésével kapcsolatban nagy mulasztás ter-

heli az SZDP és a Bányamunkás Szövetség vezetőségét. 

Ismerték a bányamunkások szociális helyzetét, az  egyre  
növekvő elégedetlenséget ás nem utolsó sorb an  a Nyilas-
párt magatartását LTindezek ellenére mégsem vettek kellő  

bátorságot ahhoz, hogy a már smu yis felizgatott és elke- 

seredett bánya-unkásokat a.rmunkásság igazi érdekeinek  

megfelelően szervezzék meg, készitsék fel a gazdasági és  

politikai harc minden belátható következményére, és vezes-

sék őket egy határozott cél felé, melyben valőban az ő 

érdekeik fonódtak volna össze. 
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Ezt a tartózkodó magatartást még, a már felsorolt 

pbjektiv tényezők sem indokolták, és főleg nem adhattak 

arra okot, hogy teljes passzivitásba merülve szemléljék a 

véres eseményeket. 

Sajnos a "politika mentesség" elve s csak a "gazda-

sági harc" programja megbosszulta - magát az októberi sztrájk 

esetében,: A sztrájk sok feleslege s  áldozatot követelt és 

lényegében alig oldott meg valamit. A Bányamunkás Szövet- 

ség pedig csak mosta kezeit. Nyilatkozatban szögezték le:  

"A Magyarországi Bányamunkás Szövetség vezetősége, a köte-

lékébe tartozó helyi csoportok és azok tagjai a leghatá-

rozottabban visszautasitanak minden olyan  törekvést, amely 

a bányámunkások gazdasági helyzetének javitását célzó moz-

galmát a munkásság igazi érdekeivel ellenkező politikai 

célokra kivánja felhasználni. Minden közösséget megtagad 

azokkal, akik kimondott politikai célokból a munkásságot 

olyan  cselekvésre birták, amelyek a termelés nyugódt  me-

netét zavarták."26 	 . 

Ez az utóbbi mondat azonban már későn hangzott el. 
Ilyen állásfoglalás után azonban nem meglepő, hogy a bánya-. 

munkások a hátralévő négy háborus év folyamán egyetlen 

egyszer sem tudtak hathatósan,  együttesen fellépni a fenn-

álló embertelen.állapotók ellen, annak ellenére, hogy szo 

ciális helyzetük nem hogy javult volna, hanem rohamosan 

romlott, s a bánásmód is oly embertelén maradt, mint ami-

lyen a sztrájkmozgalmat megelőző években volt. . 

Csak szorványos, de később egyre gyakoribbá váló sza= 

botázs akciók jelezték, hogy a bányamunkások elégedetlen 

sége semmit sem csökkent, és ha eljön az idő, a kedvező 

pillanat, ismét egy emberként teszik le szerszámaikat, 

hogy helyzetükön és a fennálló társadalmi, gazdasági vi-

szonyokon változtassanak. 
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VI. A dekonjünktura évei /1941-1944/ 

Hogy a sztrájkmozgalom kompromisszinmos eredmények-

kel való lezárása mennyire nem oldott meg semmit a bánya-

munkások alapvető érdekeit képező problémákból, arra nem 

egy tény, hanem egy egész korszak,  az 1941-1944 között 

eltelt időszak a bizonyiték. 

A bányamunkások helyzetét ezekben az esztendőkben 

már nemcsak a belpolitikai események, az egyes vállalatok 

önkényes, antiszociális intézkedései, hanem egyre nagyobb 

mértékben a külpolitikai események is meghatározták. 

A Németország melletti elkötelezettség erősen rányom-

ta bélyegét mind a belpolitikai, mind a gazdasági élet 

alakulására. Amikor a német seregek 1941. junius 22-én 

átlépték Szovjetunió határát, a magyar kormány sem volt 

rest a "könnyü győzelem - nagy haszon" reményében elszegőd- 

ni Hitler mellé. 

A magyar uralkodó osztályok vezető körei, imperialis-

ta törekvésektől vezérelve minden józan megfontolást fél-

retettek és hüséges kiszolgálói lettek a német fasizmus 

hadigépezetének. Ujabb területgyarapodást, revíziós elkép-

zeléseik rea$izálásán_ak feltételét látták ebben az elkö-

telezettségben. 

A német hadsereg kezdeti gyors győzelmeit azonban 

hamarosan megzavarta Szovjetunió ellenállóképessége. A 

r.?oszkvai-csata a világ közvéleménye. előtt bizonyitotta be, 

már 1941. decemberében, hogy a verhetetlen német seregek 

sem verhetetlenek. 

Bárdossy feltétel nélküli németbarát politikája a 

jelzett események hatására még az uralkodó körökben 04 

sem talált . olyan egyöntetű lelkes támogatásra, mint 1941, 

juniusában. A mérsékelt szárny felismerte, hogy Bárdossy 
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politikája nem sok jót igér Magyarország számára, s nem 

késlekedett a megfelelő konzekvencia. levonásával. Horthy, 

engedve a mérsékelt szárny nyomásának, 1942. februárjában 

Bárdossyt is, kormányát is menesztette hivatalából, a 

Kállay Miklóst bizta meg az uj kormány megalakitásával. 

Kállay az 1942 elejére kialakult kedvezőtlen politi-

kai helyzetből ugy próbált kiutat keresni, hogy ez az ut' 

messzemenően megfeleljen az uralkodó osztályok érdekeinek. 

Politikai programja gyakorlatilag Németország és a nyugati 

államok közötti lavírozó "hintapolitiká"-val volt egyenlő, 

ami nem jelentett mást, mint a német követelések további 

kielégitését /pl. az I. magyar hadsereg bevetése a  Don-

kanyar vonalán/ 1  valamint a nyugati hatalmakkal való tit-

kos diplomáciai tárgyúlások meginditását. 

Az  I.. magyar hadsereg voronyezsi pusztulása azonban 

hamarosan leleplezte ennek a politikának a gyengéit. is. 

De 1942-ben nem csak katonai téren következett be a vál- 

ság, hanem a német követelések ugrásszerü növekedése miatt 

a gazdasági élet területén is válságos helyzet alakult ki, 

ami növekvő eléged.etlenseget váltott ki az ország lakos-

ságának minden rétegében. 

Ha a bányaipari termelés helyzetét vizsgáljuk az 

1941-1945-ös periódusban, azt tapasztaljuk, hogy mind  or-
szágos viszonylatban, mind pedig a tatai szénmedence vo-

natkozásában a termelés fokozatosan csökkenő tendenciát' 

mutat; a már amugyis megingott "kereslet - kinálat" 

egyensuly törvénye végképp diszharmónikussá válik,'és a 

kinálat messze elmarad az.óriásivá növekedett háborus ter-

melés szükségletei. mögött. 1  

Bár a bányászat terén eszközölt beruházások ezekben 

az években is nagy arányokat öltöttek, mégsem voltak ele-

gendőek a termelőkapacitás olyan méretü fejlesztéséhez, 

amilyet a szénfogyasztás, igényei me .gkivántak. 2  

Az állam a haditermelés zavartalan biztositása érde-

kében ujtbb anyaggazdálkodási intézkedéseket foganatosi-
t .ott ., melyek 'a szénfogyasztás megoszlását szabálypzták az 

ipari és a közüzemek kiemelése, valamint a mezőgazdaság, 

fütés, közlekedés és kivitel háttérbe szoritása utján.3 
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Ha a MÁK Rt. 1941-1944-es termelési adatait vizsgál-

juk és figyelemmel kisérjük az egyes üzleti évről készitett 

beszámolókat is, szinte a szemünk előtt foszlik semmivé 

az 1939-1941 közötti időszakot jellemző gazdasági mámor 

hangulata.  Bár a számadatok azt mutatják, hogy a kitermelt 

szén mennyisége még 1942-ben is növekedett, az 1938-as 

évhez viszonyitva 41 %-kal, azonban a számadatokat kom-

mentáló jelentések minden kétséget kizáróan arról győznek 

meg, hogy ez az emelkedés csak rendkivüli és huzamos ideig 

nem tartható erőfeszitések árán valósult meg. 

Már az 1941-es eredményeket közlő igazgatósági jelen-

tés is szólt azokról a nehézségekről, amelyek erősen ve-' 

szélyeztették a termelés zavartalanságát 4 , de az 1942-es 

évre vonatkozó több tucat jelentés értékelő, elemző rész-

letességgel tárta fel az egyes bányaüzemek termelési prob- .  

léniáit : 

Annak ellenére, hogy 1942-ben a MÁK Rt.-nél mintegy 

21,3 millió pengőt 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 domináltak továbbra 

ise mint a munkások és müszakok számának növelése. 5  

Az 1942-es üzleti évről kiadott évvégi jelentés tény,  

szerűen mutatja be ezt a fólya7natot, amikor a következőket 

közli: "A MÁK Rt. tatabányai szénbányászatánál az 1942. 

évben 27.92o.287 q szemet termeltünk, az előző évi 

2688l.287.q-val szemben, ami 3,866 %-nak megfelelő 

1.o39.16o q többlettermelést 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 külszini üzemek munkás-létszáma pedig 35,6 %-  

kap emelkedett az 1941. évhez viszonyítva." 6  

Amire a jelentésben fel kell figyelni, az a munkáslét-

szám százalékos növekedése, ami nemcsak a tatabányai üze-

mek esetében haladja meg a széntermelés százalékos növe-

kedését, hanem a szénmedence egész területét illetően  is..  
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iáig a széntermelés növekedése 8 %-os volt, addig  a munkás-

létszám 13 %-kal emelkedett az 1941-es évhez képest. 7  

A termelés fokozásának ez a módja, mely ujabb és uj-

abb tömeges emberi munkaerő bevetésére épült, kétes érté-

künek bizonyult, r.mi  t az év második felének termelési mu-

tatói is alátámasztanak: az előirányzott napi 875 vagán 

szén helyett csak 835 vagón szenet szállitottak a szénme-

dence üzemei. A T S&  Rt. vezetői tudták, hogy a katonai szol-

gálatra bevonulók helyét elfoglaló munkások, mégha száám-

szerint többen is voltak, nem produkáltak teljes értékü 

munkát. Az Igazgatósághoz küldött notember havi bizalmas 

jelentésben olvashatjuk az alábbi sorokat: "...a szén-ter-

melést közvetlen kiszolgáló és termelő üzemből összesen 

254 fő távozott el. Bár az előbbiek /a katonasághoz behi-

vottak/ pótlására beállítottunk részben a katonaságtól visz-

szaengedett, de legnagyobb részt a bányában még soha sem 

volt 326 fő uj munkást. Ugyancsak kaptunk két század és 

egy szakasz közérdekü munkaszolgálatost. A munkaszolgála-

tosoknál a teljesitmény nem kielégitő. Arra a kérdésre, 

miért nem dolgoznak jobban az a felelet, hogy 4,2o fillé-

rért 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 ellátva, hogy előfor-

dultan már mezétláb is dolgoztak a bányában. Ami az igen 

kis létszámu ud és külszinről, leginkább az épitkezésről 

bányába átképzésre áthelyezétt munkásokat illeti, ezek sem 

adják ki azt a teljesitményt, mint a régi, szabad elhatá-

rozásból bányamunkát vállalt munkások. Sok közöttük csak a 

hideg, téli hónapokat akarja áthuzni, de keményen dolgozni 

nagyon kevésnek van szándékában. W 8  

Mindezek ellenére a MÁK Rt. Igazgatósága kénytelen volt 

megalkudni a helyzettel, mivel a müszaki fejlesztést helyet-

tesitő produktív, használható emberi munkaerő utánpótlása 

nehézségekbe ütközött. Egy másik bizalmas tájékoztatóból még 

a következőket is megtudjuk: "Volt idő, amikor a munkanél-

küliek száma oly nagy mérvü völt, hogy kitüntetésnek vette 

a telepi lakosság, ha 18 éves vagy annál fiatalabb gyerme-

két alkalmaztuk, hogy ezáltal -,kisebb kereset mellett is - 

háztartásukhoz hozzájárulhasson. Ma azonban a helyzet már 
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az, hogy a helybeli munkásaink gyermekei közül nagyon so-

kan igyekeznek másutt elhelyezkedni, ahol átmenetileg több 

keresethez juthatnak. Fokozottabb mérvben áll ez a környék-

beli falvakból való utánpótlásnál, akik kisebb fáradsággal 

akár mezei munkán, akár más gyártelepen kaptak munkát s 

családi körülményeik nem kötik őket a telepünkhöz. A távo-

labb eső vidékről a jelenlegi munkabérek mellett több, föld-

alatti munkára alkalmas urasági munkást szervezni lehetet-

len, mert életstandardját legminimálisabbra is redukálva, 

képtelen a mai keresetből megélni." 9  

A tömegében nagy, de hatékonyságában csökkent értékü 

emberi munkaerőre való építés mellett a müszakok számának 

megnövelése emelte meg az 1942-es év termelési szintjét, 

ami azonban éppoly kétes értékünek bizonyult, mint a nagy-

számu képzetlen munkaerő munkába állitása. Különösen a 

vasárnapi munkanapok jelentettek problémát.. "A vasárnapi 

termelő munkanapok is hátráltatják a naponkénti átlagot - 

olvashatjuk az 1942. novemberi jelentésben.- Különösen a 

szombat délutános szak érzi meg nagyon, amennyiben ez a 

szak este lo 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. 

Az ilyen viszonyok között , folytatott termelés követ-

keztében a balesetek száma is ugrásszerüen megemelkedett; )  

ennek következtében egyre többen estek ki a teriuelő múnká 

ból, s az üzemek vezetőinek nemcsak a katonai szolgálatra 

behívottak utánpótlása okozott gondot, hanem rövidebb-hosz-

szabb ideig a betegállományban lévők helyettesitése is. 

Akárcsak a gazdasági konjunktura éveiben most is su-

lyos problémát jelentett a nyersanyagék hiánya, főleg a 

bányafa beszerzése. Az  1942. üzleti év zárójelentésében 

olvashatjuk az alábbi aggodalmas tényközlést: "Nagyon érez-

teti hatását a különböző üzemanyagok hiánya, mely különö-

sen a bányafában feltünő, annyira, hogy a széntermelést 

erősen veszélyezteti." 12  De nemcsak az a baj, hogy a bá-

nyafa hiánycikk, hanem. amint azt egy másik levélből meg-

tudjuk, a meglévők minősége sem volt kielégitő.. 13  

0 



- 7.9' - 

• A Romániából, Németországból, Lengyelországból és 

Jugoszláviából importált bányafa szállitmányrbk mér 1941-ben 

elakadtak, s igy a szénmedence üzemei csak belföldi, vala-

mint  a Szlovákiából érkező bányafára számithattak. A sulyos-

sá vált helyzeten az a csekély segítség sem változtatott 

lényegesen, amit 1943-tól a svájci bányafa behozatal je-

lentett. Ennek mértéke.olyan szerény volt; hogy a szénme-

denca jóformán meg sem érezte. 14  

A z  eddig felsorolt üzemszervezési nehézségeken kiviül 

a legsulyosabb termelést lassító tényező az emberek álta- 

lános, háboruellenes hangulata volt, ami egyaránt irányult a 

német fasizmus oldalán vivott Szovjetunió ellen viselt. 

igazságtalan háboru, valamint a fennálló gazdasági, szoci-

ális és politikai viszonyok ellen. 	 ' 

1943-ban már semmiféle külsődleges. eszközzel nem.le-

hatett, 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 termélését irta elő. "A meg-

kivánt termelésnek 1943 első harmadában csak 79,4 6-át tud-

tuk termelni - hangzik a jelentés,- ami azt jelenti, hogy 

az év még hátralevő 2/3éában 211,67 munkanapon átlagosan 

990 vagón termelést kellene felmutatnunk /az év I. harma-

dának 848 vagónos átlagával szemben/ 2  azaz az eddig elért 

848 vagónon felül még'l6,T4 %-kal többet kellene termel 

nünk. Az év első négy hónapjának termelési adatai azt mu-

tatják, hogy a termelésben március hónapban az előző évi 

he.z.képest 3,3 6-os, áprilisban 7,64 %-os visszaesés állt . 

be:..." 15 	
. 

'Az. előirányzott 3 millió tonnát azonb an  az év végére 

sem sikerült kitermelni. Mindössze 2.6o7.668 tonna szén 

hagyta el a szénmedence bányaüzemeit, ami nemcsak 1942-höz, 

haném 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 15o %-os volt, de még az 1942-es év-

hez képest is 14 %-os emelkedést figyelhetünk meg.16 
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A munkáslétszám nagyarányu növekedése, ugyanakkor a 

termelési szint rohamos esése már 1943-ban előrevetitette 

a termelés dezor„anizálódásánnk sötét képét. A széntermelés 

területén eluralkodó anarchisztikus állapotok, a stervezet-

lenség, a munkafegyelem fellazulása, az üzembiztonsági óv-

intézkedések elhanyagolása, a mindenáron való széntermelés 

hajszolása a baleseti statisztika alakulására sem volt ha-

tás nélkül. Nemcsak a foglalkoztatottak száma emelkedett 

minden addiginál magasabbra, de a halálos balesetek száma 

is meghaladta az előző évek hasonló kimenetelü baleseteinek 

számát. Az 1942-es évi 4-ről 12-re emelkedett azoknak a 

munkásoknak a száma, akik a tulhajszolt termelés következ-

tében vesztették el életüket. 17  

A sort az 1944. év zábta le. 

Az  1944-ben kibányászott szénmennyiség kereken 425.93o 

tonnával csökkent az 1943-as év erősen visszaesett termelé-

si mutatóihoz képest, ami további 19,5 %-os esést jelen-

tett az előző. évhez viszonyitva. Ebben a nagyarányu termelés 

csökkenésben nemcsak a már érintett háborus gazdasági,poli-

tikai nehézségek játszottak közre, hane m  az a tény is., hogy 

az év utolsó heteiben nemcsak országos viszonylatban, de a 

szénmedence területén is bekövetkezett az ipar teljes dezor-

ganizálódása ás pusztulása, miután az ország területét a 

magyar uralkodó osztályok németbarát politikája hadszíntérré 

változtatta át.. Az előrenyomuló szovjet csapatok és az el-

keseredetten védekező fasiszta haderő több hónapos harca 

során egyenetlenné vált a szénmedence termelő tevékenysége,.  

majd e harcok miatt december utolsó hetében végképp meg-

szünt mindenféle termelő munka a tatabányai -üzemekben. 

Erről számol be az 1944-es termelési évről készitett év-

végi jelentés is, amely többek között a következőket tartal-

mazta: "A teljesítmény és vele együtt az egész st_ééntermelés 

esését riemcssk a mér 5 éve tartó háboru következtében fel-

lépő nehézségek okozták, hanem különösen az év második 

felében - a mind gyakoribbá váló légiriadók, amelyek zavar-

ták a külszini szállítást s a munkábajövetelt.. Az  október 

havában-történt légi támadások felsőgallai osztályzónkat 

több hétre megbénitották, és mivel telepünk harctérré vált, 
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december utolsó hetében minden termelő munka megszünt." 13  

Ez,a termelés szempontjából áttekintett korszak minden . 

kétséget kizáróan a legdicstelenebb korszaka volt a MÁK Rt. 

történetének. 

Ennél dicstelenebb és sötétebb korszakot csak az a 

pár hónapos nyilas rémuralom teremtett, amely vandál pusz-

titásával, az ipari berendezések leszerelésével a termébs 

szinte minden számbajöhető fajtáját dezorganizálta, értve 

ezalatt a szénmedencében üzemelő egyéb üzemágakat is. 

Az 1942-1945-ös. periódus azonban nem csak a termelés 

szempontjából volt sötét és dicstelen korszak, hanem az. volt . 

a szénmedence bányamunkásságának szociális helyzetét. tekint-

ve is. 

A névleges bérek, ha kis mértékben is az 1940. októberi 

sztrájkmozgalmat követően emelkedtek, azonban ezt az emel-

kedést messzemenően ellensulyozták a munkásosztály helyze-

tét befolyásoló új háborus tényezők: a fogyasztókorlátozó 

intézkedések, a közszükségleti cikkek hiánya, a jegyrend-

szer, a feketepiac burjánzása stb. 

Annak ellenére, hogy a hivatalos árszinvonalat 1939. 

augusztusban rögzítették különböző időpontokban ezek az 

árak mégiscsak megemelkedtek, amit viszont nem követett a 

bérek arányos emelkedése. 19  

A vizsgált időszakban az átlagos vájárkereset havi 

16o-22o P.  között mozgott. Ez persze csak a vájárokra vo-

natkozott, akik a bányamunkásságnak csak a kisebb, mintegy 

3o %- •át képezték; a munkások zöme nem keresett többet 

70-15o 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 gondoskodnitlk.kellett. Ez a szomoru helyzet 

a bányaigazgatóság előtt sem volt ismeretlen. Számos jelen-

tésükben tesznek említést ezekről a viszonyokról, sőt még 

azt a feltevést is meg merik kockáztatni, hogy  ilyen kere-

seti lehetőségek mellett "...legfeljebb élelmezésüket tud-

ják biztositani." 2°  Azonban az áremelkedések miatt még 

ez is kétségessé vált, pedig a hivatalosan kimutatott kis-

kereskedelmi árak nem is tükrözték a valós-`.gos helyzetet
, 
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mivel a létfenntartási költségindexek a jege kiszolgál-

tatott élelmiszerek ás a vásárlási könyvre kapható ipar-

cikkek a hivatalosan megállapitott 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 megálla-

pított árak többszörösét érték el. Ennek ellenére béreme-

lésre alig lehetett számitani. A bányaigazgatóság minden- 

féle béremelési kérelemtől elzárkózott, kijelentve, hogy a 

bérek módositásár&L addig szó sem  lehet,, mig az eladási 

árakat is nem  emelhetik.  Pedig a bérszint változtatására 

nagy szükség lett volna, mivel az 194o-ben kiharcolt ered-

mények 1942 elejére már szinte semmissé zsugorodtak össze., 

arról nem is beszélve, hogy ezeket az írásban foglalt en-

gedményeket sem tartotta be a társulat. 

A bányamunkásság 1942-re kialakult helyzetét minden 

fejtegetésnél plasztikusabban világitjá meg Budinszky Lász-

ló képviselő országgyülési felszólalása, akinek aligha . 

állt érdekében sötétebbre festeni a korabeli helyzetet, 

mint amilyen az valójában volt. 

Igaz, hogy állásfoglalását legfőképpen a nemzeti ér-

dekeket fenyegető romlás érzete határozta meg, amit fi a 

bányamunkásság vonatkozásában igy fogalmazott meg: "A bánya-

munkások helyzete és sorsa nem osztály kérdés, hanea a 

nemzet egyetemének kérdése. A szén termelése nélkül megáll 

az élet." 22 	És, ha  mi továbbvisszük ezt a megkezdett gon- 

dolatsort, akkor még hozzátehetjük: a szén termelése nélkül 

nem csak az élet áll meg, hanem a fasiszta háboru viselé- 

sére. berendezkedett Magyarország 	is rövid időn belül 

összeroppan. E szemlélet ellenére, felszólalásában dokumen-

tum  erejü,,elemző rajzot adott a korabeli bányamunkás vi-

szonyokról. Elmondotta, hogy 194o-ben az akkori életviszo-

nyoknak megfelelően rögzitették az•árakat,,uiszont 194o óta 

a bányászok bére 3o %-kal emelkedett, és "...nem kell köz-

gazdásznak lenni, annak megállapitásához, - hogy az akkori 

4-5-6 filléres tojásnak at ára ma 2o fillér, az akkori 2 P.-
szalonna ár helyett ma 5- 7 P. a szalonna ára, az egyszerü 

minőségü nadrág, amilyent egy bányász vehet - amely akkor 

3 -4 p. - be került, - ma 18-2o P., az általuk akkor 40 P-ért 
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vásárolt ruhának az ára ma 14o vagy 2oo P.  A bányászok fi-
zetése ténylegesen rögzitve maradt, a bevásárlási árak, az 

életfenntartás költségei legalább 2oo %-kal emelkedtek. 

Ezzel szemben azt igérték a vállalatok a bányászoknak, h ogy 

kedvezményes áron kapnak bakancsot, szövetet, rőfös árut. 

Mindezekből semmi se lett. "23  

Természetesen, nemcsak ez az egyetlen 1942-beli meg-

nyilatkozás foglalkozott a bányászok rendkívül leromlott 

szociális helyzetével, hanem találkozhatunk még olyan, a - 

társulaton belül hangoztatott észrevételekkel is ., amelyek 

elfogulatlanságéhoz mégkevésbbé fér kétség. A tatabányai 

üzemigazgatóság bizalmas levén olvashatunk nyers, szé-

pités nélküli tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy a bánya-

munkásság szimpla megélhetési költségei mennyire megközeli-

tették a kifizetett bérek összegét, ami gyakorlatilag azt 

jelentette, hogy 1942-re már a megélhetési létminimum is 
veszélybe került., 

"Tájékoztatásul közöljük - írja az üzemvezetőség,-

hogy á társulati kaszinónkban jeYenleg fennálló egységárak 

alapul vétele mellett /ez pedig kedvezményes is volt. Sz.F./ 

a havi étkeztetés P 66;62-be kerül, amikor reggelenként 

csak egy kis feketekávét 5-5 dkg. kenyérrel, ebédül heten-
ként kétszer levest és főzeléket, kétszer levest lo dkg. 

marhahussal és tésztát, kétszer főzeléket és tésztát, egy-

szer főzeléket lo dkg. sertéshust és tésztát, vacsorára 

kétszer főzeléket lo dkg. marhahust és tésztát, négyszer 

főzeléket és tésztát, egyszer főzeléket és,lo dkg. borju-

hust és tésztát, 5-5 dkg. kenyérrel kaphat. Étkezése ki . 

egészitéséül marad részére másfél kilógramm szalonnára és 

8,5 kg. kenyérre jegye, melyet 8.-P4ért vásárolhat meg 

és azt munkaideje alatt fogyassza el. Ezek szerint az ét- . 

kezésre P 74,62-t kell hogy forditson és ez a koszt alig 

üti meg a nehéz munkateljesítményhez szükséges kalóriameny- 

nyiség mértékét. 

A napi ellátáson felül takaritásra, mosásra, szappan-

ra, dohúnyzásra borbélyra stb., időközönként hazautazásra is 

kell számitani, tehát látható, hogy a jelenlegi bérezés 

mellett a legminimálisabb megélhetésre is alig talál fe- 
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dezetet. "24  

Ehhez értsük hozzá azt a tényt is, hogy ú bányamunká-

sok nagyrészének saját magának kellett gondoskodni közszük-

ségleti és élelmiszer cikkeinek beszerzéséről, arról nem is 

beszélve, hogy nemcsak magáról, hanem családjáról is gon-

doskodnia kellett. 

Ez a gondoskodás viszont csak abból a rendkívül rossz 

bérezésből történhetett, amit a társulat munkásainak kifi-

zetett. Az üzemvezetőség, a fentebb idézett levelében pon-

tos kimutatást közöl a bérekre vonatkozó an  is. Külön vizs 

gálja a külszinen és a föld alatt dolgozó 16, 18, 2o és 22. 

életévét betöltött ifj»munkásoknak, napszámosoknak, illet-

ve az urasági csilléseknek az akkori keresetét, a levoná-

sokat és a nettó kifizetendő bérüket mintegy, hogy érzé-

kelhessék a közöttük lévő jelentős eltolódásokat. A kimu-

tatás elkészitésekor ideálisan 26 munkanapot számitottak,. 

amelyből egy munkanap vasárnapra esett, s a vasárnapi mun-

ka utál 5o'%-os bérpótlékot számoltak. A külüzemeknél napi 

lo óra munkaidőt vettek alapul: 

Bérkimutatás ~ 5  

Életkor 
.év.. 
Külszi- 
ni  ek : 

Napszo bér 	Bruttó ke- 
8 ill.lo 	? reset bér- 
órára P..--! pótlékkal 
ben , 	q 

Levonások 
/betegs., 
nyugbér, 
ill  ..adók  f  

Nettó ke-
reset P..--
ben  

16 2.- 90  18  

119,05 

7 2 01  

11,41 

83 , 17  

1o7,64  18 2,64 

2o 3,12 	14o 7o 12 2 95  
13,39 

t i a k 

127 , 75  
138,12.  22 3 36 	151.51 	 

F ö l d a l t 

16 2, 50  

2 , 8o 

86,13 	j  
96,86 

8,57 

11,74 

77, 56  
18 85 , 12  

1o4,31  2o 3,40 117 , 13 12,82 

22 3,70 127,47 12,82 114,65  

Az adatokból láthatjuk, hogy  a külszini munkások - bár 

igaz, hogy lo órai munkaidővel, de sokkal könnyebb munka 

mellett- többet kerestek, mint a földalattiak 8 óra alatt, 

amelyhez a ki- és leszállás is járult, ez pedig minimum egy 

órával hosszabitotta meg a müszakok idejét. 
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Ez a jelentős eltolódáa összefüggött az Iparügyi Mi-

nisztériiim 194Q-ben, a sztrájkmozgalmak nyomására. hozott 

51.853/194o. V.sz rendeletével, amely szabályozta a tatai 

szénmedencében alkalmazott munkások legkisebb munkabérét 

és a 8 órán felül teljesitett munkák 25 %-os tulbérezését. 

1942-ben a külszini munkásság majdnem államdóan.és kivétel 

nélkül lo-lo és fél órát volt naponta foglalkoztatva, a 

földalattiak 8 órai munkaidejével szemben, s részükre a 

társulat a rendelet értelmében köteles volt a 8 órán felül 

teljesitett munka után az óradij 2.5 %-át pótlékként kifi- 

zetni, ami szükségszerüen maga után vonta a bérezések arány: 

talan alakulását. 

A rögzite.tt bérszintnek és a. bérezésen belüli arányta-

lanságoknak a MÁK Rt. Igazgatóság merev, munkásellenes ma-

gatartásának hamarosan meglett a következménye: a különbö-

ző üzemek szak- és segédmunkásai tömegesen kérték leszámol-

tatásukat, kijelentve; "...egyébütt jobb keresethez, jobb 

megélhetéshez juthatnák:" 26  Bátran tehették ezt, hiszen a 

munkaerő felesleg országos viszonylatban minden addigi évet 

felülmult. Erről az Igazgatóság is tudott. "Egyes katonai 

ellenőrzés alatt nem álló üzemek - sérelmezte az Igazgató-

ság,- tulzott béreket nyujtanak,a mezei munkálatokhoz ha-

sonlóképpen csalják embereinket. "27  

Bár a munkásság életkörülményeit alapvetően a kifize-

tett munkabérek határozták meg, azonban az élétkörülmények 

alakulásában a közszükségleti cikkekkel való ellátottság . 

sem volt közönbös tényező. A társulat élelemtára már 1942. 

novemberében képtelen volt kielégiteni a  bányászok  élelem-

szükségletét. A kérdés Igazgatósági ülés elé került, ahol 

Rehling Konrád vezérigazgató a következőket mondta el: 

"Két havi lisztkészletünkből, mellyel az évnek ebben a 

szakaszában feltétlenül rendelkezni kellene, kénytelenek 

vagyunk  egy havi készletet igénybe venni.. Ujabban komoly . 
nehézségeket okoz a burgonya késeöeI es szállitása." 28  

Az élelmiszer fejadagok rohamos csökkenése, majd egyes 

cikkek eltünese a társulati élelemtárakból, és a fekete-

piaco virágzása kedvezőtlen hatást váltott ki a bánya un.-
l. _ ss 	tömegeiből. 
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"Az emberek fáradtak, rosszul tápláltak - olvashatjuk 

az igazgatói jelentésben ;- mert a fejadag - dacára annak, 

hogy a bányászoknál országos viszonylatban is a legnagyobb - 

kevés." 29  Ez a tény, csakugy, mint a feketepiaci kereske-

delem elburjánzása kihatott a termelés vitelére is. Ugyan-

ez a jelentés erről is tájékoztat: "Az élelmiszer fekete 

bevásárlása igen sok szabadságra és kimaradásra vezet. Sok 

esetben messze vármegyébe mennek el, hogy feketén összevá-

sárolják a fejadaghoz szükséges elsőrendü élelmiszer cik-

keket. Természetesen minél távolabb mennek, annál több a 

kimaradás..." 30  

Ugyancsak károsan éreztette hatását a bányászoknál 

oly fontos lábbeli ellátás elégtelensége is. A munkásoknak 

nem egyszer mezétláb kellett dolgozniuk, mert a bakancspk 

a rossz minőség As  a kihordási idő meghosszabbitása miatt 
idő előtt tönkre-mentek. A bakancs "sok esetben 4o -5o mű-

szak után tönkremegy - olvashatjuk az 1942. novemberi je-

lentésben,- és ha akkor meg tudná] kapni a talpat,.igy ezt 

megtalpalva, még tovább hordhatna. A tény azonban az, hogy 

pl. a márciusi és áprilisi folyamodványokra csak most tud- 

tuk a bakancsot kiadni, s igy kényszerült a munkás a bakan-

csot addig hordani, mig nemcsak a talp, hanem az un. brand-

zol is tönkremegy, amikoris eldobhatja az e.gészfelsőrészt 

is, anélkül, hogy az előirt 150 müszakot vele kidolgozta 

volna." 31  

Hasonló volt a helyzet a bányászok ruhaellátottságát 

illetően is. További elégedetlenség forrását képezte a 

szénjárandóság, mint természetbeni juttatás, rendszertelen 

kiutalása, ami a szállítási nehézségek miatt 1942. októbe-

ré-től,a téli hónapokat is bele értve, nem egyszer el is 

maradt. Ennek következtében nem volt ritkaság, hogy a nehéz, 

piszkos bányamunkából hazatért munkás még melegvizhez sem 

tudott jutni. 32  De a tüzelőanyag hiánya nemcsak a melegviz 

esetében jelentett problémát, hanem a novemberi hidegek 

miatt a legtöbb bányász családnál egészségügyi problémát is 

okozott. 

A Szabó Gyula által benyujtott lakásépitési akciót 

nem  sikerült kivitelezni, igy a bányamunkások lakáshelyzete 
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nemhogy javult volna, de a lakhatatlanná vált bányász laká-

sok lebontása miatt rosszabbodott. A vállalat tulajdonát 

képező egy- és kétszobás munkás lakások száma 1942-1944 

között 283-mal, illetve 21-gyel csökkent; 3  pedig a lakás-

inséget enyhiteni törekvő épitkezések ezekben az években 

sem szüneteltek.. Csak 1944-ben Tatabányán 38, Oroszlányon 

pedig 27 hat lakásos munkás barakot épitettek fe1. 34  

A h.áborus állapotokból fakadó valamennyi gazdasági, 

szociális nehézség a munkásokat sulytotta, ugyanakkor. a 

MÁK Rt. körül csoportosuló finánctőkés körök ugyanebből a 

helyzetből  a legnagyobb hasznot huzták. 

A munkások hathatós fellépésének erős korlátokat sza-

bott a hadiüzemi rendszer, mely kemény módszerekkel torolt 

meg minden olyan törekvést, amely a termelés lassitására 

irányult. Ennek ellenére a vállalat vezetői több esetben is 

panaszt emeltek a hadiüzemi parancsnokok " -gyengekezü .sége", 

engedékenysége miatt. Nem vették észre, hógy a tulhajszolt 

termelés következtében bekövetkezett balesetek számának 

emelkedése, a munkások körében tapasztalható általános fá-

radtság, az élelem hiánya miatti legyengülés önmagában is 

oka lehet a hiányzások ugrásszerü növekedésének. 

A statisztikai kimutatások mellett több hivatalos 

személytől származó jelentés is szót ejt a munkások tömeges 

legyengüléséről. A tatai járás főszolgabirója teszi szóvá 

. a következőket: ";..sok a beteg ember és ezek valóban le-, 

gyengültek, és a fokozott munka miatt pihenésre szorulnak. 

Rossz hatást váltott ki, hogy a szabadságok kiadását ren-

deletileg a kormányhatóság megtiltotta. A szabadságra a 

munkások egészségi állapotuk miatt nagyon rá vannak szo-

rulva. A szabadságok elmaradása miatt véleményem szerint a 

munkásságnak a Munkából való hosszabb-rövidebb ideig tartó 

és részben kényszerü elmaradását fogja eredményezni, ezzel 

pedig  a termelés csökkenése jár, „35  

Az Igazgatóságnak azonban más volt a véleménye. A mun-

kateljesitmény lerobbanásúnak, a betegnapok ás mulasztások 

elszaporodásának csak egy oka van - jelentette ki az Igaz-

gatóság,- mégpedig az, hogy "a mulasztásokat nagyon enyhén 

büntetik a hadiüzem katonai parancsnokai, egyes pregnánsabb 

esetekben pedig a hadbiróság mutatkozott erélytelennek és 
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tulságosan polgári módon intézte el az ügyeket. A munkások 

látták, hogy szörmentén kezelik Őket, s ezt kihasználva: 

"Ugy sem mernek velünk szemben erélyesen eljárni !" - fel-

kiáltással halmozták a kimaradásaikat, lazsáltRk a beteg-

napokkal, és magyarán mondva, lassitották a munkatempót." 36  

A valóság azonban más volt. A hadiüzemi parancsnokok 

korántsem voltak olyan engedékenyek, elnézőek, mint ahogy 

ezt  a fenti szavak hallatán hihetnénk. A töredékesnek szá-

mító hadiüzemi parancsnoki jelentések alapján tudjuk, hogy 

ezekben a hónapokban 1-3 hónapig terjedő szigotitott fegy-

ház büntetésre itélték azokat a bányamunkásokat, akiknél a 

legkisebb lazaságot is észrevették. 37  

Ettől függetlenül a MÁK Rt. Igazgatósága a munkásokkal 

szemben "példásabb megtorlást","munkatáborba való utalást" 

követelt a hadiüzemek parancsnokaitól. 

Ezek a számba vett tények: a bányamunkások életkörül-

ményeinek fokozatos romlása, a megélhetési viszonyok su-

lyosbodása és nem utolsó sorban a munkásokkal szemben tanu-

sitott szigoru katonai bánásmód mind, mind elősegitette a 

munkások politikai aktivizálódását. 
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VII.  A mozgalmi élet isibontakozásának évei 

A sztrájkmozgalom leszerelését követő hónapokban a meg-

szigoiitott hadiüzemi rendszabályok és a munkások tömegei-

ben,  a béremelést követően tapasztalható megosztottság miatt, 

mégcsak.gondolni sem lehetett az,azonnali politikai szervez-

kedésre '  vagy politikai skciókra. A.gazdasági harc is meg- 

-lehetősen szük keretek közé szorult. A kormány a bányamun-

kások irányitását és kézben tartását a saját érdekeit képvi-

selő Nemzeti Munkaközpont )  vezetése alá kivánta helyezni, 

bizva abban, hogy ez a szervezet képes lesz a munkástömegek 

leszerelésére; képes lesz arra, hogy ezt a tömeget'a tőkés 

vállalatok engedelmes e.szközémé teszi. Ami a nemzeti Munka- 

központprogramját illeti, ez a  bizalom. nem  tolt alaptalan. 

A Nemzeti Munkaközpont vezető emberei nem rejtették 

véka. alá nézeteiket. Megnyilatkozásaikból kiderült, hogy a 

szervézet végső célja a munkások gazdasági és politikai har-

cának a megbénitása volt. 2  

A NMK*lényegére leginkább az a pár sor világit rá, amit 

vitéz Marton Béla irt  egyik levélében Varga Józsefnek, a 

MÁK Rt. elnökének. 

"Kedves Józsi!- hangzik a levél.- Közismert előtted, 

hogy á vezetésem alatt'müködő Nemzeti'Munkaközpont éltérően 

a mult osztálygyülöletén felépülő munkás szervezetdiktől,' 

minden ténykedésével arra. . törekszik, hogy a munkásságot 

nemzeti alapon nevelve, a  munkásérdekeket a munkaadó és 

munkavállaló közötti megértésen keresztül megvédje és a 

magyar munkásságét nemzeti életközösségben az őt megillető 

nagy és fontos s2erephegy:juttassa.." 3  • 

Ez a szervezet, mint a fenti sorokból is kitünik, meg-

kisérelbd a munkások és tőkések; a kizsákmányolt és kizsák- 

mányoló osztályok közötti ellentéteket megszüntetni; nem- 
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zeti egységbe tömöriteni az összeegyezhetetlen érdekü, 

más és más politikai célokat valló antagonisztikus osztá- 

lyokat, ami természetesen éppoly abszurd elképzelés maradt, 

mint a jobboldali szociáldemokraták elképzelése, ti. az , 

hogy a munkások a háborus helyzetre való tekintettel át-

menetileg az osztálybéke álláspontjára helyezkednek. 

A NMK tevékenysége már az  őszi sztrájkmozgalmakat 

megelőzően bebizonyitotta, hogy a vezetők sem gondolták 

komolyan a programjukba foglalt pontokat, de amennyiben 

mégis, az csak a munkaadók számára jelentett előnyt. 

Nyiltan propagálták, hogy a munkások megszervezését 

elsősorban a vállalati érdekeltség szemelőtt tartásával 

akarják megv2TIósitani, s ennek érdekében még a spicliske-

dést és a besugást is készségesen vállalták. Tudatták az 

üzemek vezetőivel, hogy megbizottaikat olyan feladatokkal 

látták el, melyek többek között kimondták: "az üzemekben 

történő jelenségeket kísérjék figyelemmel, és a tapaszta-

latokat jelentsék a vezetőségnek." 4  

A MÁK Rt. vezetőinek, az őszi sztrájkhullám után 2 . 

valósággól kapóra jött a NEIK vezetőinek felajáilkozása, 

akik a szervezet taglétszámának növelése miatt a bányamun-

kások szervezését is tervbe vették. Ennek érdekében az 

ország valamennyi fontosabb bányaipari központjában szé-

leskörü agitációt fejtettek ki a munkások között, de ez 

az agitáció nem sok eredményt hozott, s arra is akad példa 

bőven, hogy egyes területeken teljesen kudarcba fulladt 

tagtoborzó kisérletük. 

Felsőgallán március 30-ára tervezett nagygyülésük 

megtartását azonban már az előkészületek vontatottsága is 

kétségessé tette. Amint azt egy korabeli tudósitó leirja 2  

a bányászokat a legkülönbözőbb módon puhitották, és ha 

már más eszközökkel nem tucták meggyőzni őket, akkor el-

hangzott a farizeus figyelmeztetés: "Bányásztestvér ur, 

gondolja meg magát, lépjen be a Nemzeti Munkaközpontba, 

jelenjen meg a . nagygryülésen, mert ezt a bányafelügyelő ur 

is igy kivánja.n5 	 . 
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A nagygyülésen ennek ellenére sem sikerült olyan lét-

szriu tömeget felvonultatni, ami  csak megközelitőleg is 

arányban lett volna a tatabányai bányamunkások létszámával. 

Mondani sem kell, hogy ebben nem kis szerepet játszott az 

a nagyfoku kiábrándulási folyamat, ami a nyilas és a vele 

rokon szervezetek irányában az őszi sztrájkmozgalom leveré-

se óta megnyilvánult. A korabeli tudósítás elmondja, 

hogy a Magyar-féle vendéglő udvarán mintegy 8o-90 , főnyi 

"hallgatóság" verődött össze nagy nehezen, de "...ebben 

voltak meghivott vendégek, asszonyok s vagy 2o-25 kisiparos. 

Bányász nem lehetett 4o-5o-nél több . ." 6  

A nagygyülés jellegzetes formalitásokkal és módon kez-

dődött el, amiről ezt olvashatjuk: "Az egyik munkaközpontos 

mindjárt zsidózással és a marxisták - gyalázásával kezdte 

beszédét, ami azonban jellemzően a tatabányai népszerütlen-

ségükre nem sokáig tarthatott, mert a jelenlévők a "szónok" 

minden egyes szavát pártkülönbség nélkül v..isszautasitották." 7  

A beszédet a hallgatóság soraiból jövő állandó közbe-

szólások kisérték, de a megjegyzések éle főleg az előadói 

asztalnál ülőjegyzőre és az ugyanott helyét foglaló Szabó 

Sándor titkárra irányult. Szabóra r'yiltan rásütötték, hogy 

köpönyegforgatö és elárulta a munkások érdekeit, de ugyan- 

akkor feltárták politikai szerepléseit is a jelenlévők előtt, 

ti. azt, hogy az őszi sztrájk alatt tagja volt a hatos 

nyilas strájkbizóttságnak, ,azelőtt pedig tagja volt a 

most sokat ócsárolt marxista - szervezetnek /SZDP-nek/, 

majd tag volt a keresztényszocialistáknál is." 8 ' 

"Az ilyen köpönyegforgató ne beszéljen a munkásság 

nevében. - mondták a közbeszólók,- mert az ilyen embernek 

a munkássághoz semmi köze." 9  

Ez a tény is tükrözte, hogy a nyilas és más fasiszta 

jellegü pzervezetekből való kiábrándulás a bányamunkások 

körében meglehetősen nagy arányokat öltött a sztrájk buká-

sát követő  hónapokban.  

A nagygyülés végülis kudarcba fulladt, ugy anis amikor 

Szabó Sándor a közbeszólóknak azt mondta, hogy azok nem 

magyarok, hanem zsidóbérencek, az egész hallgatóság, né- 

hány ember kivételével kivonult, s Szabó Sándor könyörgése 
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ellenére otthagyták. a nagygyűlést, 

."Tanulság ebből - fejezte be cikkét a tatabányai tudó-

sitó,.= hogy Felsőgallán-Tatabányán, ahol már sokféle szer-

vezet emberei, előrángatott "vezető" urak jártak, már nem' 

lehet a munkásságot széditeni, bolonditani, becsapni. 

Szabó Sándorék mindig sokat'igértek, de eddig még semmit 

sem adtak. Folyton a szociáldemokratákat ócsárolják és 

odáig mennek vakmerőségükben és korlátoltságukban, hogy ezt 

éppen Felsőgallán-Tatabányán teszik, ahol olyan nagyszerü, 

multja van a szociáldemokrata bányamunkásság küzdelmeinek." 1°  

A cikkből kiérezhető az a jó értelemben vett erjedés, 

ami a bányamunk ábság soraiban az októberi sztrájkmozgalom 

óta végbe ment.. Bár az SZDP hivatalos, opportunista vezető-

sége továbbra is kitartott megalkuvó, békéltető politikája 

mellett, a helyi szervek vezetőségében azonban egyre erő-

sebben érvényesült azoknak a baloldali munkásoknak a befo-

lyása, akik 1941-től aktív szerepet vállaltak mind a stak- 

szervezeti helyicsoportok irányitásában, mind pedig az SZDP 

vezetőségében. 

A baloldali erők megszervezésének folyamatát segitette 

elő a bányászifjak felsorakozása az SZDP baloldali érzelmü 

munkásai mögé, mintegy a legjelentősebb kádertartalékát 

képezve a KMP tatabányai szervezetének. Bár az SZDP ifju-

munkás csoportjaiban a KMP nem hozott létre illegális párt-

sejteket, ennek ellenére az Országos Ifjusági Bizottságon 

keresztül éreztetni tudta befolyását a bányászfiatalok 

soraiban. Tatabányán a bányász ifjumunkás szervezkedés 194o 

végén, 1941 elején kezdődött el, amiben nem kis szerepet 

játszott áz OIB. A tatabányai ifjumunkásokhoz küldött. 1941. 

április 16-i üzenetben leszögezték, hogy a .szénmedence 

ifjumunkásai komoly és értékes tényezői az országos ifjumun-

kás mozgalomnak. Azonban,  mint az induló szervezeteknél 

általában, itt is egy sor hiányosság kiküszöbölésével kell 

megkezdeni  a  szervezeti életet. A levél rámutatott arra, 

hogy a tatabányai ifjumu_nkások soraiban egyenlőre rendkivül 

nagy a tájékozatlanság. "Nemcsak szoros értelemben vett po- 

litikai kérdésekben vagytok még járatlanok = i•rták az üzenet- 

ben,- hanem felfogásotok messze esik a szocialista világ- 



-'93 - 

nézettől az élet egyéb területein is. "11  

Ennek kiküszöbölése érdekében a Bizottság okos és 

körültekintő tanácsokkal látta el a tatabányai ifjumunká-

sokat,. "Használjátok a szervezet felvilágositó könyvtá-

rát - mondták,- s termeljetek ki magatokból egy szellemi 

elitgárdát, amely eredményesen tudja felvenni a harcot az 

ifjumunkásság körében tapasztalható szétzüllése ellen.negye-

tek támaszai az öregeknek és az idősebbeknek a mindennapos 

kemény küzdelmeikben. Tanuljatok tőlük politikai éleslátást, 

kemény, harcos viselkedést és. hüséget ! Nagy feladatok 

várnak még rátok s ezeket csak ugy tudjátok megvalósitani, 

ha a mai nehéz körülmények között. fokozott munkát és foko-

zott önfegyelmet tanusitatok." 12  

Ai üzenet befejező részében az OIB. vezetősége jogosan 
előlegtett bizalommal nyilatkozott:"Eddigi szép és főként 

kulturális. téren elért eredményes munkátokat figyelve -

irták 1- remélni merjük, hogy a jövőben még nagyobb lendü-

lettel'és kitartással dolgoztok majd a. munkásság egyetemes• 

érdekeiért. Elvtársi üdvözlettel: Országos Ifjúsági Bizott- 
. ság. 413 	 . . 

Hogy az előlegzett bizalom mennyire nem volt alaptalan, 

azt bizonyitottá a tatabányai ifjtimunkások válasz üzenete . 

is,  de méginkább az 1944/45 fordulóján tanusitott vakmerő. 
bátorságuk és fellépésük a német megszálló egységek ellen. 

Levelükből kiérezhető, hogy tudatában voltak a soraik-

ban  tapasztalható hiányosságek$ak, de számot vetettek a 

réájlik váró feladatok fontosságával is. Válaszukban leszö-

gezték: "Igyekszünk.a megjelölt uton haladni, igyekszünk 

tanulni és tanitani. Reméljük, hogy munkánk eredményes 

lést, mert Felsőgalla-Tatabányán élő bányász ifjuságnak 

nagyon sok panasza van a bánásmód, atulhajtott munkatempó 

és a silány kereseti viszonyok miatt." 14  

A bátyaüzemeknél a legmostohább sorsa az ifjumunkások-

nak volt. Nemcsak a bérezés csökkentett volta tette nehézzé 

helyzetüket, hanem a velük szemben tanusitott, még az idő-

sebb bányászokénál is durvább és megalázóbb bánásmód. 



-94 -  

Levelük befejező része szép példája az ébredő, formá-

lódó politikai öntudat kifejezésének. "Tudjuk- irták,-

hsbgy céluhkat csak őszinte és áldozatkész szocialista 

munkával, szervezéssel és szervezkedéssel tudjuk elérni. 

Szeretnénk méltó lenni .a budapesti nagy ifjumunkás család-

hoz, s ehhez a munkáhóz a ti segitségeteket és irányitáso-

tokat kérjük. Barátság! A tatabányai ifjumunkások." 15  

Az OIB részéről ez  a  segitő és irányító munka nem is 

maradt el, s majd később látni fogjuk, hogy 1943-tól kezdve 

az ifjuság szervezése és nevelése szinte központi helyet 

foglalt el az SZDP, illetve a KMP sejtcsoportjainak prog-

ramjaiban és tevékenységében. 

Tévedés lenne azonban azt állitani, hogy 1941-ben ez 

a folyamat már előre haladott állapotban lett  volna.  A 

bányamunkás tömegek fő szervezeti formája továbbra is az 

SZDP által irányitott szakszervezeti helyicsoportok voltak, 

s küzdelmeik előterében továbbra is főleg  a  napi érdekeket 

szolgáló gazdasági-szociális jellegü megmozdulások álltak 

és nem pedi g. a távolabbi érdekeket is felismerő gazdasá-

gi-politikai harc kombinációi. 

Ezek az akciók azonban csak napi méretekben tudták 

megoldani a bányamunkások legégetőbb gazdasági és szociális 

problémáit, perspektivikusan nem hoztak lényegbe vágó ered-

ményeket.. Hiába születtek meg az ujabb s ujabb határozati 

javaslatok, ezek a szerény vivmányok hetek,, illetve hónapok 

multávaI, összezsugorodtak, elfelejtődtek és nem utolsó 

sorban, a háborus gazdasági viszonyok alakulásával értékü-

ket veszítették. Amit az év első felében a munkásságnak 

még sikerült kivivni, az az év második felére, a nagyfoku 

országos méretü gazdasági romlás következtében., már nem 

vagy alig bírt valamiféle jelentőséggel. A megélhetés kö-

rülményeinek a romlása pedig mindig ujratermelte a mozgalom 

előtti állapotokat és megélhetési arányokat. Rövidebben 

fogalmazva: mindent mindig előről kellett kezdeni, és a 

gazdasági, szociális helyzet megjavitását célzó határozati 

javaslatok, illetve munkás követelések tartalmukban szinte 

időről-időre ujra ismételték egymást. E.zébt is jelentett 

a kizárólag csak gazdasági harc gyakorlaté egyhelyben.való 
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t.opogást az átfogóbbcélkitüzéseket tartalmazó politikai 

harcmodorral szemben. 

Ezt az egyhelyben topogást tükrözték az 1941. juni-

usában megtartott. Bányászszakszervezeti kongresszuson 

hozott határozati javaslatok, amelyek lényegében a már 

két évvel azelőtt is megfogalmazott javaslatok változat-

lan vagy némilég módositott ujrafogalmazásai voltak. 

Alapvető szempont itt is a szociális jellegü problémák 

központba áliitása. volt,  amely eltekintett a problémákat 

tei'uleIő okok vizsgálatától , és az orvoslás. módozatainak 

körültekintőbb elemzésétől. Ezekben a követelésekben is a 

főhangsuly a jobb nyugbérbiztositás kiharcolására esett, 

amelynek érdekében a következőket követelték: Az . egységes 

járulékrendszer bevezetését az ország minden bányatelepén, 

a'földalatti munkán dolgozó vájárok, segédvájárok és képe-

sitett szakmunkások harmadik csoportba, a többi munkás 	' 

számára a negyedik csoportba való besorolást. Nyugbért kap-

jon a földalatti munkás 55. életévének betöltése után., a 

földalatti 30, a földfeletti 35 esztendei szolgálata után. 

A jelenlegi nyugdijak 5o %-kal felemelendők, a nyugdijasok 

egyenlő elbánásban részesitendők. Történjék gondoskodás a 

nyugdijasok lakáskérdéseinek megoldésára. 16  

A kongresszus kitért a bányamunkások általános gazda-

sági és szociális helyzetének a vizsgálatára is, és hatá-

rozatban rögzitette le, hogy a.munkások gazdasági és szoci-

ális helyzete rendkivül sulyos, amit nehezit az élelmiszer- 

cikkek hiánya is. A kérdés rendezése miatt a megjelent 

küldöttek követelték, hogy a bányamunkásság élelmezése és 

ruházattal való ellátása minőségben és mehpyiségben jobb 

legyen; az üdülési szabadságot azoknak, akik  azt pihenésre 

kivánják felhasználni, minden feltétel nélkül adják ki; 

a legutóbbi időkben indokolatlanul  alkalmazott leromlott 

bánásmód enyhítésére, sürgős vizsgálat után, a  vissza-

éléseket torolják meg; a betegbiztositás ágazatánál az 

orvosi ellátást lényegesen javitsák; a baleseti járadékot 

már lo %-os rokkantság esetén is folyósitsák; a jelenlegi 

családipótlékot a megélhetési viszonyok arányába emeljék 

fel. 17  
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A küljöttek a követeléseken tulmenőleg bizonyos kivún-

ságokot is megfogalmaztak a bányaipar egész területére 

tervezett egységes munkarend szabályzattal kapcsolatban ,, 

és ilyenformán javasolták, hogy'a 8 órás munkaidőbe a  be-

és a kiszállás is számittaseék be;  a munkába való felvétel 

nél eljáró társpénztári főorvos elutasitó határozata után, 

a hatósági orvos szakvéleményét is ismerjék el; a munkából 

való elbocsájtás létszámapasztás cimén csak akkor legyen 

eszközölhető, ha az elbocsájt.ottak helyébe ujabb munkásokat 

az illető vállalat nem vesz fel; ha a munkások családi és 

egyéb elfogadható okok miatt munkahelyüket megváltoztatják 

sem anyagi, sem erkölcsi veszteség abból kifolyólag a•mun-

kást ne érje; a munkáltatók és munkások között a termelés. 

terén és ideje alatt felmerült minden vitás - kérdés eldönté-

sére paritásos bit:ott.ságokat állitsanak fel, a bizottság 

elnöke. az illetékes.ke.rüle.ti bányakapitány vagy. annak meg-

bizottja legyem; végül,,hogy a szabadidővel a munkások 

magnk rendelkezhessenek . 18  

A kongresszuson megfogalmazott követelések, kivánságok 

és javaslatok elég hamar átmentek a köztudatba. Bár a bánya 

munkás mozgalmaknak nem ezek a határozatok voltak a mozga-

tó rugói, a kongresszusnak mégis jelentős szerepe volt a 

bányamunkásság szervezkedésének megindulásában.. 

A. szénmedence bányamunkássága látva, hogy helyzete, 

érdekei és céljai megegyeznek a bányamunkások országos . cél-

kitü zéseivel, fokozott mértékben aktivizálódott. 

A kongresszus után Jelinek Ferenc országos szervező 

körutra indult.. Augusztus lo-én jelent meg Tatabányán, a 

felsőgallai bényászszRkszervezeti helységben, ahol nagyszámu 

hallgatóság előtt a bányamunkásokat fokozottabb szervező 

munkára buzditótta. Elmondta, hogy "...a közeljövőben lehet-

séges,,hogy a Szociáldemokrata Párt vezetőit internálni. 

fogják. Ezt megelőzőleg azonb an  legalább 5.000 bányamunkást 

kell beszervezni a bányászszakszervezetbe." 19  

Nézete szerint ez nem ütközhetett különösebb nehézség- 

be, "mert az országban 16.000 vájár és segégvájár dolgozik, 

és há ezt a beszervezés sikerrel jár, akkor a beszervezett 

tömeg egységes fellépése esetén meg tudná védeni az inter-
nálandókat."2o 
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Ez a lépés kezdetét jelentette a későbbi hónapokban 

még teljesebbé váló SZDP-szakszervezeti akcióegységnek, 

amelyek bizonyos vonatkozásban már tullépték a közvetlen 

gazdasági harc keretét és fo ~•máit. 

A munkabérek és az élelmiszer cikkek terén uralkodó 

lehetetlen állapotok miatt támadt elégedetlenség is ebben 

az  irányban  hatott. Már 1942 elején tapasztalhatók a tuda-

tos szervezkedés jelei a munkabérek, emelése és az élelmi-

szer ellátás megjavitása érdekében. 

Csendőrségi jelentésekből tudjuk, hogy április végén 

a munkások körében titkos szervezkedés indult meg, melynek 

a célja "...egyrészt a munkabérek emelése, másrészt az 

élelmiszer és általában a közszükségleti cikkek árának 

leszoritása, illetőleg kedvezményes áron való beszerzésé 

nek lehetővé tétele. 21 

A szervezkedésről a Belügyminisztérium szervei is 

tudomást szereztek és május 8-án szigoruan bizalmas leirat-

ban kérték a főispánt, hogy utasítsa az illetékes rendőr-

hatőságokat az emlitett jelenségek figyelemmel kisérése 

végett. Nyomatékosan felhivta a hatóságok figyelmét, hogy 

"ne engedélyezzenek olyan gyüléseket, amelyeken a bánya-

Munkásság a közszükségleti cikkek elégtelenségének, a drá-

gaságnak és a munkabér aránytalanságának kérdését tárgyal- 

hassa. n22  

A megszigoritott rendőri és hadiüzemi intézkedéseknek 

sikerült elérni céljukat, és a bányamunkások nagyarányu 

bérmozgalma elmaradt. Az elégedetlenség azonban semmit 

sem csökkent, sőt számtalan esetben még németellenes élt 

is kapott. 

1942. május végén a következő sorok olvashatók a fő-

ispáni visszajelentésben: "...a  munkásság  annak ellenére, 
hogy a. legszükségesebb közszükségleti cikkek beszerzése 

legtöbbször nehézségekbe ütközik, általában nyugodtan vi-

selkedik... Természetesen itt-ott észlelhető néhány elke-

seredettebb kijelentés a közellátási nehézségek miatt, 

azonban ezek a kifakadások nem bujtogatásra történnek és  

a kifakadók nem is a magyar hatóságokat okolják a nyomasz-  

tó helyzet miatt, hanem inkább a németeket, akiknek = sze- 
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rintük - a magyar kénytelen odaadni mindenét." 23  

Junius közepén a szénmedence munkássága ismét egy 

szervezett fellépés előtt állt. . Ennek okai a kül- és bel-

politikai változások hatására bekövetkezett gazdasági és 

politikai helyzetben lelik magyarázatukat. Az országos 

viszonylatban leromlott közhangulat szinte süritett for-

mában jelentkezett a bányamunkások körében, amit az SZDP 

vezetői sem tudtak már nem komolyan  venni. Ennek tudhatók 

be  azok a változások, amelyek az SZDP tatabányai szerveze-

tében és tevékenységében következtek be. 

A vezetőségbe beválasztott kommunista érzelmü bánya-

munkások szervező és irányitó munkájának hatására bizonyos 

balra tolódás következett be a szervezeti életben, ami 

meghatározta a helyicsoportok tevékenységét is. Junius 

elejére már az akcióegység ujabb jeleit figyelhetjük meg 

az SZDP és a szákszervezet fellépéseiben. Mig az 1939-194o-

es években az SZDP elhatárolta magát a bányamunkások szer-

vezésétől -:még gazdasági vonatkozásban is - most az SZDP 

nyujtott be kérelmet a bányaigazgatósághoz, melyben  ők 

kérték az "...élelmezéshiányosságainak megszüntetését, 

a munkaruhá és lábbeli ellátás szabályozását ugy, hogy a 

családtagok is részesüljenek é l Iásban, a szénjárandóság 

rendezését, a kőbányát dolgozó múnkások részére 25-5o %-os 

bérpótlékot és a  fiatalkoruakkal szemben  megnyilvánuló —
durva  bánásmód megszüntetését." 24  

A kérelmet a bányaigazgatóság nem fogadta el, a hadi--

üzemi parancsnok pedig maga . elé idézte a kérelem átadóit 
és megmagyarázta nekik, ", : ..;hogy a mai helyzetben nem a 
bányaigazgatóság szabályozza az élelem, ruha, munkabér 

kérdéseit és igy kérelemnek nincs értelme." 25  Az a tény 

azonban, hogy az SZDP megtette ezt a lépést, a bányamunká-

sok szemében növelte a tekintélyét, és nőtt azoknak a mun-

kásoknak a b za ma is a párt iránt, akik azelőtt fenntar-
tásokkal kezélték'a helyi szociáldemokratákat. 

Mintegy összegzésként elmondható, hogy 1942 nyarára 

az események mögött jól érzékelhető változások, erő átcso-

portulások mentek végbe, melyek megteremtették annak fel- 

tételeit és lehetőségeit, hogy a kommunisták vezetésével 
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az SZDP és a szakszervezet által szervezett munkások 

széleskörü támadásba lendüljenek át a bányakapitalisták 

szociálpolitikája ellen. Emellett megteremtődött annak 

a lehetősége is, hogy a bányamunkások tömegei által vivott 

gazdasági harcot általános érdekü politikai célkitüzésekkel 

párositsák és a termelés területén alkalmazott munkalassi- 

tással, szabotázs akciókkal csökkentsék a bányák teljesítő-

képességét. Mind többen hitték, hogy ez az elképzelés, ha  

megvalósul szükségszerüen - a széntermelés visszaesését ered-

ményezi majd, ami nagymértékben módosithatja a hadianyag 

termelésének ütemét, és ezen keresztül a hadieseményeket 

is döntő módon befolyásolhatja. Az illegalitásban müködő 

kommunisték stratégiai elképzelései az elkgvetkezendő hó-

napok alatt teljes egészében beigat:olódt9t. 
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VIII. 

A bányamunkások gazdasági, politikai mozgalmai 

1942-1945 között 

Ahogy a gazdasági problémák sokasodtak, s mintegy 

ennek következtében a munkások egyre nagyobb tömegei kerül-

tek embertelenül nehéz szociális viszonyok közé, ugy érle-

lődtek a politikai szervezkedés életképes feltételei is. 

A KMP felismerve a  helyzetet  már 1942. januárjában kidol-

gozott egy memorandumot, melyben elemezte és értékelte az 

ország kül- és belpolitikáját, s. megjelölte a munkásosztály 

előtt álló megoldandó feladatokat is. A KMP Központi Bizott-

sága a kitüzött célok megválósitását az SZDP baloldali veze-

tőségével, s rajtuk keresztül a szakszervezetekkel szoros 

kapcsolatban kivánta megoldani. Ebben a memorandumban le-

szögezték, hogy minden erővel a fasiszta háborus erőfeszité-
sek meghiusitására kell törekedni. Bérharcot kell szervezni 

a szakszervezetekben. Fel kell világositani a tömegeket a 

háboru igazi céljairól, lépéseket kell tenni megszervezé-

sükre. Nagyobb tüntetéseket és szabotázsakciókat kell szer-

vezni . 1 

Bár az SZDP vezetősége nem támogatta mindenben, de ál-

talában helyesnek fogadta el a KMP célkitüzéseit. A KMP tö-

rekvése, hogy akcióegységet hozzon létre a baloldali,erők 

között, 1942 tavaszán meghozta a gyümölcsét. Az  1942. már-

cius l5-én megrendezett háboru ellenes függetlenségi tünte-

tés a demonstráció erejével bizonyitotta be, hogy a  magyar  

nép, a munkások és értelmiségiek többsége helyteleniti az 

uralkodó osztályok népellenes kül- és belpolitikáját. Bár á 

baloldali erők ellenállási mózgalmát a kormány ellentámadása 

dérékbá törte,  a megkezdett harc mégsem maradt következmé-

nyek nélkül. 

•A szénmedence bányamunkássága körében ennek a harcnak 

olyan képviselői és irányitói voltak, akik nem pár éves, 



de évtizedes hazai és nemzetközi munkásmozgalmi multra 

tekinthettek vissza. Ott  dolgortak  az egyes üzemek szak-

szervezeti bizottságaiban, az SZDP vezetőségében, szervez-

ték a bányászok gazdasági harcát, emellett állandó felvi-

lágosító munkát. végeztek a munkások politikailag kevésbbé 

képzett, de sorsukkal.s a fennálló viszonyokkal ugyancsak 

elégedetlen tömegében. 

Számukat tekintve nem voltak sok an . Egy részük az 

ellenforradalmi rendszer ideje alatt is a szénmedence te-

rületén élt és dolgozott, mint pl. Tóth Bucsoki István, a 

.tatabányai bányamunkás mozgalom kiemelkedő vezető egyénisége, 

Bu ,rács Imre, a későbbiekbén még tárgyalandó bányász parti-

zán akciók szervezője, a Harcoló Bányász c. bányászlap 

egyik fáradhatatlan szervezője és szerkesztője, vagy az 

oroszlényi Kubicza Mihály, aki a Tanácsköztársaság alatti 

forradalmi magatartása miatt 8 évet szenvedett az ellenfor-

radalmi rendszer börtöneiben, s aki szabadulása után is 

- annak ellenére, hogy nem volt bányamunkás,- aktív szere-

pet vállalt az ellenforradalmi rendszer megbuktatásán fára- 

ciozó bányamunkás szervezkedésekben. További sorolhatnánk a 

neveket, azonban a baloldali beállitottságu kommunista 

bányamunkásoknak volt egy másik csoportja is, akik kögött 

nemcsak hazai, hanem nemzetközi munkásmozgalmi mul.t is állt. 

A Magyar Tanácsköztársaság bukása után tömegével emig- 

ráltak olyanbányamunkások, akik a Tanácsköztársaság fenn-. 

állása alatt tevékeny szerepet vállaltak a munkáshatalom 

megszilárditásában és védelmében. 

Egyrészüket , mint pl. Golub Rudolfot és Mannhercz An-. 

t.alt hosszabb hányadtatások után a Szovjetunió fogadta be, 

ahol 1938-ig éltek ás dolgoztak. Hazatérésük után. elsőkként 

láttak az illegális kommunista sejtrendszer tatabányai meg-

szervezéséhez. 

Az emigrált bányamunkások másik része, mint pl. Gönczi 

Ferenc, !részáros zajos és Nedermann. Ferenc  végigjárták 

Hollandia, Belgium és Franciaország bányavidékeit, ahol 'a 

hatósági_ rendszabálytok ellenére sorozatosan vállaltak veze-

tő szerepet a helybeli bún_yamunkás mozgalmak szervezésében. 
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Forradalmi magatartásiak miatt  hamarosan  el kellett hagyni-

uk a nevezett országok területét..Nedermann Ferenc 1936-ban 

részt vett a spanyol nép szabadságharcában, s néki csak 

1939 elején sikerült visszatérni Magyarországra. Itt Golub 

rudolf munkatársa lett, később pedig a Békepárt és a pécsi 

bányászok között töltötte be az összekötő szerepét. 	. 

A szénmedence munkásmozgalmi életének fellendülését 

jelentősen befolyásolta a romániai Zsil-völgyéből érkezett 

bányász családok letelepitésa is. 

Az 194o. október 3o-i második bécsi döntés értelmében 

többszáz magyar ajku család hagyta el a zsil-völgyi szén-

medence településeit: Aninoszát, Lupényt, Petrillát, Pet-

rozsényt, Rónyát és Vulkánt, hogy Magyarországon takáljan.ak 

uj otthonra. A tatai szénmedence területére 36 család ér-

kezett, akiket a MÁK. Rt. Igazgatósága az ujonnan megnyi-

tott. oroszlányi XVI-os. bányaüzem gazdaságos üzemeltetése 

miatt Oroszlány községben telepitett le. Az uj.  telepeseknek 

azonban hamarosan tapasztalniuk kellett, hogy az "uj otthon" 

nem nyujt védelmet az éhezés, a rohamosan romló életkörül-

mények ellen. Azt is tapasztalniuk kellett, hogy Oroszlá--

nyon a szervezeti élet éppenhogycsak vagy nem is létezik. 

Bár az Erdélyből jött családok fokozott csendőri ellenőr- 

zés alatt állták, s a politikai tevékenységtől messzeménően 

tiltva voltak, Oroszlány bánya területén mégis ők voltak 

az elsők:., akik szerepet vállaltak a  helyi bányamunkások 

ösztönös, elégedetlenségtől.fütött félénk megmozdulásainak 

szervezésében és irányitásában. 2  

Szerepük, a bányamunkások tömegeinek felvilágositásá-

ban  és szervezésében, 1942-től egyre jelentősebb lett. 

Mind a Szovjetunióbeli, mind a franciaországi, mind pedig 

a romániai mozgalmi életben részt vevő bányamunkások, a 

magmkkal'hozott tapasztalatokra támaszkodva, közérthetően, . 

tényekkel alátámasztva bizonyitották be, hogy a hazai mun-

kásmozgalom szervezettsége messze elmaradt az említett 

országok mozgalmi szervezettségéhez képest. Tényeket, ada-

tokat soroltak fel az illető országok munkásainak életkörül-

ményeire, és a munkásérdekeket védő szervezetek létére 

vonatkozólag, melyek minden kétséget kitárva bizonyitották 

be a szénmedence bányamunkásainak elmaradott rossz helyzetét. 
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Az 1942 nyarán bekövetkezett nagyarányu kommunista 

ellenes hajsza, mely olyan áldozatokat követelt, mint pl. 

Rózsa Ferenc és Schönhercz Zoltán, a szénmedence kommunis-

ta, illetve baloldali érzelmü munkásait is óvatosságra 

késztette., dvatosságvk azonban kimerithetetlen leleményes-

séggel párosult, s i y a kommunisták szervező és felvilá-

gositó munkája egy percig sem szünételt. A nagy multnak 

örvendő tatabányai munkás kulturmozgalom jó fedezetet szol-

gált az illegális pártmunka zökkenőmentes végzéséhez. Akár- 

csak országos viszonylatban, a szénmedence vonatkozásában 

is elmondható, hogy a munkás kultur- és sportmozgalom "a 

magyarországi pártszervezetek felfüggesztése•idején is mü-

ködési területül szolgált a kommunistáknak." 3  Az illegali- 

tósba vonult vezetők. nem is mondtak le az e terület adta 

lehetőségekről.'A tatabányai munkások a felsőgallai mun- 

kásotthonban'pl. zenével, kultur müsorral terelték el a ké-

mek és spiclik figyelmét a nagyterem mellett lévő szobában 

folyó szemináriumokról, összejövetelekről. 

A kommunistabányamunkások szervező munkája továbbra 

is a termelés területére., a termelés lassítására irányult, 

aminek különös jelentőséget tulajdonitott az az 1942. augusz-

tusában hozott határozat is, melyben a KEP Központi Bizott- 

ságának szabadon maradt vezetői leszögezték: nagyobb sulyt 

kell helyezni az üzemi szervezkedésre és a harc élesebb 

formáit /szabotázs, sztrájk/ az eddigieknél fokozottabban 

kell használni. 

Az  illegális szervező munkának hamarosan meglett a 

gyümölcse. A szakszervezet helyi vezetői., hogy kijátszók 

a•hadiüzemi parancsnokságot és az üzemek vezetőit, nyoma-

tékosan felhivták a munkásság figyelmét, hogy "ne politi-

záljanak, hanem azt hangoztassák, hogy nincs kényér, nincs 

bakancs, nincs ruha és ximnx.a munkások éhen járnak dol-

gozni:. Ha az üzemvezetőség ezután kifogásolja, hogy kevés . 

a kitermelt szén, azt mondják, hogy az éhség miatt nem . 

tudnak dolgozni.. 114  

A munkalassitásnak, a termelés szabotálásának ezek a 

burkolt formái oly an méreteket öltöttek az év végére, hogy 

xxxxxx43tirliz,  a jelenség az üzemvezetőség figyelmét sem 

kerülte el, s már novemberben szóvá tette az Igazgatósághoz 



- 104 - 

cimzett jelentésében. "Az elszórt munkahelyeken - szólt a 

jelentés - néha egyedül dolgozó munkást csak időszakonként 

lehet ellenőrizni. Addig, amig a feljebbvalót maga mellett 

vagy a közelben tudja és látja, dolgozik, azontul azonban 

ott lassit és ugy lassit, ahogy tud." 5 	Ugyanez a jelentés 

tett emlités.t a munkások körében elszórtan tapasztalható 

"suttogó politikai titkos agitációrólmely elsősorban a . 

háboru és a háborus telrnelé :s ellen irányult. 

A hadiüzemi parancsnokok ugyancsak tudomást szereztek 

ezekről a jelenségekral, s nyilvánosan kifüggesztett parancs-

ban  adták tudtára a hádiüzemi munkásságnak, hogy a szabo-

táz .st, munkalassitást elkövető munkások felett rögtönitélő 

biróság itélkezik. Ugyanez vonatkozott azokra is, akik 

tudomást szerezve a szabotázsról nem jelentették azt a ha-

diüzem parancsnokánál. A parancsból az is kiderült, hógy a 

besugókat magas pénzjutalommal ösztönözték a munkások meg-

figyelésére . . 6  

Figyelemre méltó, hogy ugyanezekben a hónapokban  a 

ayilaskeresztes Párt tatabányai szervezete is erőteljesen . 

aktivizálódott. Az 194o. októberi sztrájk után poziciói 

meggyengültek, 1942. májusáig alig hallattak magukról, de 

ezekben a hónapokban ismét pezsgett az élet szervezeteikben, 

s leplezetlen tudatossággal készültek egy várható kommu-

nista megmozdulás megsemmisitésére. 

A párt junius és augusztus folyamán több alkalommal . 

rendelt el riasztást Tatabányán  olymódon, hogy 6-7 éves 

gyermekekkel szétküldött szolgálati jegyeken meghivta tag-

jait a párt tatabányai helységébe. Itt a párt vezető embe-

rei a megjelent tagokat fegyverviselésre oktatták, miközo , 

ben többször is ismertették a puccs-szerü riadók lényegét. 

Junius 14-én, a leirt módon összehivott tagok előtt, 

a következőket mondta el az egyik kiküldött nyilas vezető: 

"A riadóknak az a lényege, hogy felmérjék milyen gyorsan 

lehet szükség esetén a pártszolgálatosokat összegyüjteni és 

adott esetben igénybe venni. Ezen riazstásokat többször is 

meg fogjuk ismételni. Ezáltal azt érjük el, hogy mindenki 

kellő felkészültséggel fog rendelkezni arra az időre, ami-

kor komolyra fordul a helyzet, és a rábit:ott feladatot 

mindenki tökéletesen meg fogja oldani.  Mi  három ember és 
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egy parancsnokból álló csoportot egységnek nevezünk. Az 

ilyen kisebb-nagyobb csoportok fogják annak idején a fon-

tosabb helyeket megszállni, hogy ellenségeink - mondjuk'a 

kommunisták - ne követhessenek el valamilyen formában sza-

botázsokat. "7  

Ezek a tények hüen tükrözik azt az általánossá váló • 

félelmet, ami . a bányavezetőség részéről. egyre gyakrabban 

megnyilvánult. A munkások nagyarányu balra tolódásának 

folyamatától való félelem nem volt alaptalan. A bányamun-

kasok között kiépülő kommunista pártsejtek, továbbá kommu-

nisták, baloldali érzelmű SZDP tagok és szakszervezeti 

vezetők által szervezett bányamunkások anélkül, hogy orszá-

gos méretű sztrájkot robbantottak volna ki, szivás türelem-

mmel, kommunista bátorsággal lassitották, szabotálták a 

fasizmus érdekeit szolgáló háborus termelést. 

Ezt nemcsak a már  emlitett szervezett munlalassitással 

érték el,•hanem ugy is, hogy a szabotázsnak un. bérjelle-

get adtak, azazi különböző bérharcokkal hátráltatták a 

termelést, s ezáltal a termelés csökkenésén kívül, 	ha 
D ; 

kis mértékben is - pénzt vontak el a haditermeléstől. 8  

A juniusi bérmozgalmat a kudarc ellenére - augusz- 

tusban ujabb mozgalom követté, melynek következtében a 

szakszervezeti vezetők a szénmedence bányamunkásságának 

nevében kérvényt nyujtottak be az Igazgatósághoz, s ebben 

kérték a megélhetés körülményeinek meg nem félelő bérek 

felemelését. 9  Az Igazgatóiság, akárcsak az előző kérvénye-

ket., ezt is visszautasitotta, fokozva ezzel a munkások 

elégedetlenségét, ami továbbra is a termelés lassításában 

nyilvánult meg a legszembetünőbben. 

A munkásság kibontakozó mozgalmi életének 1943 hozta 

meg a gyümölcsét, amihez nemcsak a totábbromló belpoliti-

kai, gazdasági viszonyok teremtettek jó feltételeket, de 

a•fasiszta haderők. sztálingrádi vereségének hire is biza-

kodással töltötte el a bányamunkások széles tömegeit. 

Az SZDP=ben, szakszervezeti helyicsoportokban dolgo-

zó kommunisták fokozták szervező tevékenységüket,•mely 

kettős irányu volt:.egyrészt továbbszervezték a munkások 

bér- és egyéb szociális jellegü harcát, másrészt a munká- 
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sok. érdekvédelmi szervezetének hálózatát épitették, illet-

ve fejlesztették tovább.  
1943. nyarán egy ujabb nagyarányu sztrájkmozgalom  

előkészületének körvonalai rajtolódtak ki, melyhez a szén-

medence bányamunkásságán kivül, akárcsak azb194o. októberi  
szrtájkmozgalom esetében, a többi üzemágak munkássága is  
csatlakozott.  

Bár szervezett munkabeszüntetésre ezuttal sem került . 
sor, az.Igazgatósághoz benyujtott kérelmük összehangolása,  
a Bérelmék aprólékos felsorolása, s mintegy 15 pontba fog-

lalása arra enged következtetni, hogy a mozgalmat széles-  
körű szervező munka előzte. meg.  

A kérvény a Vi-es t  VII-es, IX-es,,. X-es, XI-es, XII-es,  
XIV-es és a Sikvölgyi bányaüzem munkásságának követelésén  
kivül tartálmazt.a. a K8zpontimühely 2  a tatabányai és  felső 
gallai osztályzók, a Kőbánya és Brikettgyár munkásainak  
követeléseit is. A.benyujt.ott kérvény követelései felölel-
ték a szénmedence munkásságának szinte valamennyi sérelmét,  
melyet ezért is érdemes részleteiben szemügyre venni .. Bead-
ványukban a következő sérelmek orvoslását követelték: va-

sárnapi munkása pótélelmet; vidéki munkásokakbér és fu-

varpótlékot; á közszükségleti cikkek kiadásának ellenőrzé-

sét a munkások részéről; a csillésnek segédvájári, a segéd-

vájárnak vájári fizetést, ha azt a csapatvezető vájár meg-

kéri; a kórházban fekvő betegektől ne vonják el az élelmet  
arra az időre, mig az a kórházban fekszik; Bánhidáról mun-

kába járók részére a hust egy általuk kijelölt bánhidai  

hentesnél kapják meg; a hus, tej és más közszükségleti  

cikkek igazságosabb elosztását és a szappanadag felemelé-

sét; a fürdővel nem rendelkező aknák m0 ~klett egy-egy fürdő  
épitését; a sérelmes órabérek rendezését a külszíni munká-

soknál; a szállításból eredő tulórák esetén pótélelmiszer-

adag kiutalását; két pár gumitalpu bakancsesés két pár bőr-
talpat évente; a földalatt dolgozó szivattyu-és motorke-

zelők részére lo %-os bányapótlék megállapitását; a vasár-

napi és kettős ünnepnapok %-ának rendezését; a föld alatt  
dolgozó motorosoknál és szvattyukezelőknél a sérelmes óra-

bérek rendezését.-°  
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A kérvény tulnyomórészt bérjellegű követeléseket tar-

talmazott, de  a szociális juttatások és a munkakörülmények 

terén tapasztalható.visszásságok megszüntetéséért is ik-

ra szállt. 

Az Igazgatósúg miután áttanulmányozta a munkások be-

adványát, három heti várakozás után lényegében minden ké-

rés orvoslását elutasitotta, s csak a szén fuvarköltségé-

nél állapitott meg minimális fuvarpótlékot,,a községek 

fekvése alapján 0,5 - 1 - 1,5 pengő erejéig. 11  

A felgyülemlő elégedetlenség robbanással fenyegetett. 

A nyilt és az egégz:szénmedenc.ére. kiterjedő általános mun-
kabeszüntetésnek csak a hadiüzemi parancsnókok szigoru 

rendszabályai vetettek gátat, bár ők is tudták, hogy a 

munkások béremelését nem lehet az idők végtelenségéig ha-

logatni. 

A munkások ismét csak a tej 	'melés lassitásában adtak 

kifejezést nagyfoku elégedetlenségüknek, és a rendületlen 

kitartással ujra és ujra fogalmazott kérvények özönével, 

amelyeket julius és augusztus folyamán a,bányamunkás szak-

szervezeti bizottságok terjesztettek elő,; 

Az SZDP ugyancsak aktivizálta magát. A felsőgallai 

helyicsoport 1943. augusztus 15-én megtartott pártértekez-

letén a munkások szervezeti k'érdésein kiviül az időszerü 

és belpolitikai eseményekről is tárgyalt, melyről 

Marosán György, az SZDP főtitkár helyettese tartott rövid 

tájékoztatót.. 12  Ezután a vezetőség üzemi értekezletet 

tartott, amelyen a szénmedence valamennyi üzemének munká-

sai képviseltették magukat. Az előadó részletesen foglal--

kozott a gazdasági viszonyokkal, különös tekintettel a 

bányamunkások nehéz helyzetére.. Az  előadás végén. felszóli-

totta a megjelent küldötteket, hogy minden erejükkel küzd-

jenek a kizsákmányolás ellen t , s erre szervezzék az általuk 

képviselt bányamunkás tömegeket is.. Az.értekezleten három 

pontból álló határozat született, mely kimondta: 1./ Küz-
deni kell a 4.- P-ős vájár kereset ellen. 2./ Küzdeni kell 
a. jelenlegi szakmányrendszer eltörléséért, s helyette  olyan 
szakmányrendszerért, melyben minden munkás könnyen megke- 

resheti a szükségletei kielégitésére nélkülözhetetlen ösz- 
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szeget, és amelyben keresetét ő maga is ki tudja számitani. 

3./ Küzdeni kell az élelmiszer fejadagok felemeléséért. 13  

Az Igazgatósághoz tömegével érkező követelések végülis 

arra kényszerítették a bányatársulatod, hogy 3o %-kal 

felemelje a munkások bérét. Ez. a béremelés azonban, nem-

hogy javított volna a munkások életkörülményein, még to-

vább rontotta azt, ugyanis a béremeléssel egyidőben a köz-

szükségleti cikkek ára is oly an  aránytalanul magasra emel- 

kedett., hogy a munkások többsége rosszabb helyzetbe került e  

mint amilyenben a béremelést megelőzően. volt. 14  

Az. 1943. augusztus 29-én Fe.lsőgallán összeült szak-

szervezeti közgyülés elhatározta, hogy beadvánnyal fordul-

nak az Iparügyi Minisztériumhoz a fejadagok • és a szakmány-

bérek féletelése érdekében, mondván, hogy "...a társulattól 

olyan kevés zsiradékot, lisztet és más élelmiszert kapnak, 

hogy ilyen élelmezés mellett nem birják a munkát."15  

E felsorolt bérjellegü l  szociális tartalmu megmozdu-

lások csak az egyik oldalát alkották az SZDP-ben, szakszer-

vezetekben müködő kommunisták tevékenységének. Ettől  el-

választhatatlan volt a munkások érdekvédelmi szervezetei-

nek bővitése és nem utolsó sorban e szervek politikai tar-

talommal való megtöltése. Ez utóbbi jellemvonás 1942/43 

fordulóján annyira megerősödött, hogy a jelenség a bánya-

társulat figyelmét sem kerülte el. Az Igazgatóság 1943-as 

jelentéseiben ezt a tényt a termelés esés fontos tényeként 

tüntette fel. "A munkakedv csökkenésének főoka hangzot t. 

az  egyik ilyen - jelentés,- a kommunista propaganda, amely 

csodálatos módon egybeesik a helyi szoc.dem. szakszerve-

zetekbe való tömeges munkás belépésekkel." 16  Ez, a bánya-

társulat részéről megtett észrevétel, ha nem is a rokon-

szenv hangján, de tudomásul vette a munkások tömegeiben 

végbemenő balra tolódási folyamatot, amit a Magyarországi 

Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetségébe tömörült bá-

nyamunkás létszám alakulása is hüen tükrözött. 

1942 elején mégcsak az egy felsőgalla-tatabányai he-

lyicsoport müködött, negközelitőleg l.000 munkást tömörit-

ve, a szövetségbe történő nagyarányu jelentkezés azonban 

mér 1942. október 11-én szükségessé tette a bánb.idai helyi- 
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csoport _megalakitásút, ami 1943 első felében ez oroszlá-

nyi és vértesszöllősi befizetőhelyek létrehozását is meg-

gyorsitotta. A sort 1943 második felében a kisgyóni, a 

vértessomlói és környebányai helyicsoportok megalakulása 

zárta le. 

Az év első felében müködő helyicsoportok és befizető-

helyek taglétszáma.1.3oo volt. melyből Falsőgalla-Tatabánya 

1.124., Bánhida 15o, Oroszlány 16 és Vértesszöllős lo tagot 

számlált. 17  

A bánhidai helyicsoport tagsága 8 hónap leforgása 

alatt 12o fővel, az oroszlányi befizetőhely a juniusi 16 

főről októbérre 5o főre. emelkedett. 18 
 

Természetesen ezek az elért eredmények körültekintő, 

alapos szervező munka eredményei voltak, melynek motorja, 

irányitó központja Felsőgalla-Tatabánya volt. 

A szénmedence munkásmozgalmi életében fontos szere- 

pet töltött be a felsőgalla-tatabányai helyicsoport 1943. 

április 23 -án megtartótt vezetőségi ülése.1 9  Az_ ujonnan 

megválasztott vezetőség határozatot hozott, s ebben körül-

határolta az egyes vezetőségi tagok munkakörét és felada-

tait. 

E határozat értelmében Ten.esi Andráa feladata volt 

a szakszervezet müködésének állandó ellenőrzése és a Ren-

dezőgárda megszervezése. Borbély János elnökhelyettes a 

munkások gazdasági és szociális hélyzetével foglalkozott;, 

ellenőrizte a munkások bérének pontos kifizetését, ruházat-

tal és lábbelivel.való ellátását és a velük szemben tanu- 

si.tott bánásmódot. Az  ő feladata volt, hogy a munkások 
bér- és szociális jellégü kéréseit a vállalathgz eljuttassa, 

illetve az ezzel kapcsolatos teendőket végezze. 

Szabó Pál alelnöknek.a dalárdát, a vigalmi gárdát 

kellett szerveznie, de az ő feladata volt az ifjuság szoc. 

dem. szellemben való nevelése,is, valamint a szemináriumok 

és felolvasások megszervezése. 

Eibek Imre pénztárnok két péztárbizottsági taggal 

együtt .a tagdijak beszedését és a. pénztárkönyv vezetését 
végezte. 



Ezen a vezetőségi ülésen határozták el a mér emlitett 

községek: Vértesszöllőá:,, Körriyebánya és Oroszlány bánya-

munkásságának megszervezését., Ugy döntöttek, hogy ebben 

a szervező munkában minden vezetőségi tag részt vesz. 

Jelinek Ferenc, azországos szövetség központi titkára 

javasolta, hogy a vezetőségi tagokat a Belügyminisztérium 

vagy az illetékes főszolgabirói hivatal által._hitelesitett 

arcképes igazolvánnyal lássák el s ezekkel igazolják ma-

gukat vidéki szervező munkájuk közben. 

Az üzemi testület tagjai főbizalmik megválasztását 

javasolták, akik - szerintük - figyelemmel kisérhetik az 

egyes üzemek termelését, a  szakmányban dolgozó munkások 

munkateljesitményét, s igy ellenőrizni tudják a  végzett 

munka után járókereset elszámolását,. Az ő feladatuk lett 

volná a munkásokkal szemben tanusitott bánásmód figyelem-

mel kisérése, hogy adott esetben konkrét adatokkal támaszt-

hassák alá a panaszokat.. 

A vezetőségi tagok az ülés befejezése utáni napokban 

hozzáláttak feladataik megvalósitásához, azonban a vidéki 

szervező munka tapasztalatai nyomán már juniusban módősi-

tani kellett a szervező munkára vonatkozó határozatot. 

A vezetőségi ülés kimondta, hogy  ez után vidéki szervező 

utra csak olyan tagokat küldenek ki, akik jól ismerik a 

helyi viszonyokat. 	. 

E határozat úértelmében a kisgyóni bányához Bugyács 

Imrét, a helyicsoport jegyzőjét, Oroszlányba, Vértessomló- 

ra és Környebányára Mannhercz Antal és Nedermann'Ferenc 

választmányi tagokat küldték kii. 2o  

A küldetés eredményeként Bugyács Imre Kisgyón község-

ben 8 személyt nyert meg a szövetség támogatására, akik 

azután a,megalakulóban lévő helyicsoport vezetőségét is . 

alkották. Mannhercz Antal és Nedermann Ferenc oroszlányi 

lakásán felkeresték Mészáros Lajost és megbeszélést tar-

tottFlk a tagszervezés kérdéseiről. Oroszlányban a szervező 

munka eredményeként juliusban tovább 6 fővel emelke d ett 

a szakszervezeti taglétszám. Hasoló eredményekkel járt 

Környeb,.lnya és Vértessomló meglátogatása is. 21  



Oroszlányon a szakszervezeti tag.bk létszáma október 

elejére mér elérte az ötvenet, és igy Mészáros fajos en-

gedélyt kapott a befizetőhely létesitésére. 22  

A szakszervezet iránt megnyilvánuló fokozott érdeklő- 

dés nem tolt független a háboru eseményeinek alákulásától. 

A sztálingrádi csata  kimenetele,  a II.. magyar hadsereg ér-

telmetlen pusztulása és nem utolsó sorban a fasiszta Olasz-

ország összeomlása mind közre játszott abban, hogy ország 

szerte nőtt a németek és hüséges szövetségesei elleni gyü-

lölet. Ugyanakkor ezek az események lelkesitő hatást is 

gyakoroltak a szocialista érzelmü munkásokra. 

A szakszervezeti taglétszám emelkedésével kapcsolát-

ben érdemes felfigyelni a Nyilaskeresztes Párt taglétszá- 

mának alakulására is. Ariig a szakszervezeti helyicsopor-

tokba tömegesen kérték felvételüket a munkások, addig a 

Nyilaskeresztes Párt taglétszáma rohamos an  csökkent. A 

nyár folyamán még azok a munkások is, akiket megtévesztett 

a nyilas demagógia százával hagyták el a  pártot. 1941-ben 

a Felsőgalla-Tatabányai Nyilaskeresztes Pártnak 3.000 tag- 

ja volt : .1943. tavaszára viszont ez a tagság egyharmadára'. 

csökkent. 23  

A Julius 23-án kiadott csendőri jelentés arról számilt 

be, hogy a Nyilaskeresztes Pártból kilépett munkások 7o- -  

8o %-a az SZDP-be jelentkezett. 24  

A nyilasok hatása alá került ifjumunkások, akárcsak 

az idősebbek tömegesen forditottak hátat a pártnak, pedig 

a párt ifjusági vezetői azzal rémisztgették őket, hogy az 

S ZDP"nagyarányu bomlasztó munkát végez. 25  A 'figyelmezte-  

t.és nem riasztotta vissza ezeket a fiatalokat, akiket már 

amugy is kiábránditott a.párt fasiszta ideológiája 2  s az 

üres formalitások, igyekeztek megragadni a baloldáli mun-

kások szervező munkája nyomán támadt lehetőségeket, s 

örömmel csatlakoztak a szénmedence szoc.dem.érzelmü ifju-

munkásságához. 	 . 

A szociáldemokrata szakszervezetek 1943 második felé-

ben a virágkorukat élték. Ennek tudatában ült össze a bá- 

nyászszahszervezet. november 1-én megtartott XII. jubiláris 

közgyüléáe is, amelyen 23 helyicsoport és 5 befizetőhely 
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'képviseletében 57 küldött jelent meg. 26  

A jubiláris közgyülésről a szénmedence küldöttei sem 

hiányoztak, akik, miután visszatdrtek az egyes üzemek mun-

kásai közé, lelkesen besméltek a közgyülés forró hangula-

táról, és azokról a határozatokról, amelyek felszólitotték 

őket•a szervező munka tdtábbfolytatására. 

A helyicsoportok által rendezett közgyüléseket is a.. 

forró, lelkes légkör jellemezte, azonban a múnkások kezde-z 

ményező kedvének gátat vetett az a tény, hogy a közgyülé-

sek vezérszónoka Peyer Károly volt, s ő a termelés fontos-

ságét hangoztatva, elitélt mindenféle harcos akciót. A mun-

kások e figyelmeztetések ellenére is létrehozták a Rendező-

gárdát, mely hatásosan vert vissza mindenféle munkásellenes 

provokációt..  

A szakszervezeti mozgalom fellendülése az illegali= 

tásban müködő kommunistákat is örömmel töltötte el, bár a 

KMP-t 1943 tavaszán éppen az SZDP igyekezett elszigetelni., 

azzal hogy visszautasította a  I=  javaslatát, mely szerint  
a párt a munkások harcát legális-illegális eszközök együt 

tes felhasználásával kívánta fokozni. Az SZDP jobboldali 

vezetősége erről hallani sem akart, $ csak a legális esz-

közökkel folytatott harcot támogatta. 

A pártközi tárgyalások meghiusulása ás a KMP Központi  

Bizottságának szabadon maradt tagjaira.nehetedő nyomás 

miatt a Központi Bizottság kénytelen volt megvizsgálni a  
•párt helyzetét, melynek eredménye a párt feloszlatása lett. 

Valójában nem oszlott fel, hanem pár hetes konspirációs, 

szünet után Békepárt elnevezés alatt folytatta munkáját.- 

A párt ebben az ujjá alakított formában szélesi?tette tömeg--

kapcsolatait, s szervezeti téren is tovább építette a pár-

tot.  

A bányamunkások körében végbemenő balra tolódási fo-

lyamat és a szakszervezeti élet fellendülésének hatására 

1943 őszén megalakult a Békepárt Központi Bányászbizott-

sága, mely a tatai szánmedencén kivül kapcsolatot épített 

ki a dorogi, salgótarjáni és pécsi bányavidékekkel is.  

A tatabányai Bányászbizottság élén Golub Ru"golf állt, s  

a szénmedence illegális kommunista szervezkedését 1943 nya 
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rától,Budapestről összekötők utján Ságvári Endre irányi-

totta. A kommunisták irányitó munkája, nyomán a  bányászok  

között több 3-5 tagu akciógárda alakult, melyek szóbeli 
agitációval összekötve röplapokat, feThivásokat terjesztettek 

és szabotázs akciókat hajtottak végre. 

Az. SZOP és a bányászszakszervezet jobb oldali vetető-

sége ezekkel az akciókkal nem értett egyet, azonban a he-

lyicsoportokban tevékenykedő munkások zöme a kommunisták 

elképzeléseivel rokonszenvezett, s ez megakadályozta a 

jobboldal befolyásának erőteljesebb érvényesülését. 

A szakszervezeti helyicsoportok politikai tevékeny 

cége. hamarosan felhívta magára az uralkodó körök figyelmét 2  

s novemberben,már az országgyülés képviselőházában is be-

szédtéma volt. 

Az egyik képviselő szenvedélyesen birálta a szakszer-

vezeti mozgalmat; mert a helyicsoportok tevékenysége már 

nemcsak-az egységes munkabérek és munkafeltételek kihar-

tolásából állt hanem a "marxi propaganda eszköze" lett -

azáltal, hogy ez a szakszervezetekből meríti anyagi fede-

zetét. 27  

A "marxi  propaganda"  hatását a bányatársulat vezeti 

i s  megérezték, s az elszaporodó szabotázs cselekmények 

megakadályozása érdekében arra kérték a  honvédelmi minisz-

tert, s rajta keresztül a Miniszter Tanácsot, hogy a hadi- 

üzemekben dolgozó rendbontó munkásokat vonja össze kato-

nai büntető munkásszázadokba, s küldje ők é t a hadmüveketi 
területekré. A belügy miniszter a kérés 'indokoltságát mér-

legelve, hozzájárult az  egyes internálási eljárások le- 
' folytatásához. 28  

"Nyilvánvaló 	bizonygatták a hadiüzemek vezetői : - . . 
hogy d hadiüzemekben igy előálló munkás- /szakmunk .ás/ ki-

esés hátránya nem áll aránybán azzal a nagy előnnyel; . 
amelyet a munkásfegyelem megszilárditása révén a termelés 

zavartalansága terén elérünk _." 29  

A'hadiüzemek rendszabályainak megszigoritása azonban 

már nem fblythatta el azt a gyülöletet és harcos elszánt-

ságot, amit a munkások a fennálló viszonyokkal szemben 

tápláltak. 
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A kommunista bányamunkások hatását tükrözte egyes 

munkás csoportok szervezett rádió hallgatása is, mely el-

ső sorban a szigoruan tiltott moszkvai Kossuth Rádió adá-

saira vonatkozott. A jubiláris közgyülések vezérszónokai 

részéről elhangzó megalkuvó és békéltető szólamok több 

ízben vitára, külön megbeszélésre késztették a munkásokat, 

s a Kossuth Rádió november 27-i adása éppen e viták tükré- 

ben vált helyi aktualitássá. Az adásban a többek között 
a következők hangzottak el: "Vannak, sajnos még a,munkásá 

cég vezetői közt is, akik tétlenséget prédikálnak... 

/A munkásságot/ azzal tartják vissza a cselekvéstől, hogy 

a vesztett háboru elsöpri majd a rendszert,ús azután jön 

a munkásság ideje. Kérdjük: ki söpörje el a rendszert, s 
ki vonja be a munkásságot az ország vezetésébe? Külső té-

nyezők talán? Aki erre vár saját tehetetlenségéről tesz 

tanuságot. Egyuttal pedig tétlenségével támogatja a  rend-

szert- Ha a munkássá nem akarja, hogy benne a rendszer 

szövetségesét lássák és nem akarja e. szövetség következ-  
ményeit viselni, ma kell cselekvően kiállni a porondra. 

Sztrájkkal, szabotázzsal és minden rendelkezésre álló esz-

közzel küzdeni kell a háboru megröviditéséért, a Hitlerrel 

szövetséges Horthy-rendszer  megbuktatásáért.. Ez ma a leg-

fontosabb feladat." 5o  

Ez a felhívás a szénmedence munkássága körében ter-

mékeny talajra hullott. Szabotázs akciók szervezésében 

addig sem volt hiány, de 1944. elején a bővülő pártsejt 

hálózat tagjai fegyvereket kezdtek gyüjteni, s Tatabánya 

erdeiben.megkezdődött . a legmegbi zhatóbb munkások fegyveres 

kiképzése. 	 . 

Természetesen a bányászszakszervezet központi vezető- 

sége sem mondott le a bányamunkások további.szervezéséről, 

s ujabb helyicsoportok létrehozásáról. 1944. január  1.6-án 

került sor az addig csuk befizetőhellyel.rendelkező 

Siroszlányi szakszervezeti tagság helyics.portba való tö 

möritése. 

Az alakuló gyülésen, melyen kb. 25o munkás vett részt, 

Jelinek Ferenc is múxzk IERtt megjelent. Lelkes szavakkal • 

fejezte ki örömét afölött, hogy az oroszlányi bányamunká- 

lította sok is megértették az idők szavát. Miután összehason  
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a 4o év előtti s az akkori,bányamunkás viszonyokat, nyo-

matékosan kiemelte, hogy "...ez a küzdelmes, de eredményes 

harc a bányászszakszervezet érdeme." 31  

Ezután a nemzetközi munkásmozgalom helyzetét elemezve 2  
kifejttte:, Magyarországon s a világ többi államában is  a  
munkásság - képezi a lakosság zömét. Éppen ezért a munkás ság 
minden olyan követelése jogos, mely arra irányul, hogy 

tisztességes megélhetési körülményeket teremtsen magának: 32  

Elmondta, hogy a munkásságot sokan nemzetellenesség-

gel, vallástalansággal vádolják, ami - szerinte - azért 

van, mert a világ különböző országaiban élő munkások ha-

sonló célokért küzdenek, s igy szükségszerü, hogy a szak-

szervezetek nemzetközi jellegét mu.atnak. 33  

Beszéde végén leszögezte: "a. munkások sehol nincsenek 

ugy elnyomva, mint Magyarországon, mert mindenhol szerve-

zettebbek, mint itt." 34  

Jelinek beszéde után a közgyülés megválasztotta a 

helyi .csoport vezetőségét, melynek elnöke Mészáros Lajos, 

elnökhelyettese Gönczi Ferenc lett. 

Amikor a gyülés véget ért, Jelinek a megválasztott 

vezetőségi tagokkal Fekete László választmányi tag laká-

sára ment és ott kb. 18 fő. jelenlétében a kül- és belpoli-

tikai helyzetet ismertetté. A kormány politikájáról beszél-

ve, elmondta: "A kormány belátja, hogy a hábotu után a 

hatalmat a munkásság fogja átvenni és ezért az SZDP mögé 

kezd huzódni, s igyekszik a baloldali mozgalomnak minden 

lehető engedményt megadni." 35 	 . 

Jelinek információira a valóság hamar rácáfolt, s igy 

a helyi vezetőségi tagok is saját tapasztalatukból tudhat-

ták, hogy a bányászszakszervezetben uralkodó jobb oldal 

mennyire nincs tisztában a reális erőviszonyokkal, mennyi-

re megtéveszti őket a kormány sorozatos látszat szólamai. 

Amikor Jelinek és Peyer a kormány engedékenycégér&l 

beszélt, látszólag megfeledkeztek azokról a  korakgy intéz-
kedésekről, amelyek arra irányultak, hogy megákáő .ályozzák 

a szakszervezetek balra tolódását. Ezek a kormány? törekvé-
sek 1944. , március 19-e, az ország fasiszta megszállása 

után még erőteljesebben nyilvánultak meg.‘ 
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Horthyé k két fővonalon probálták meg`kad.ályozni a 

kommunisták munkáját a szakszervezetekben. Először is, 

messzemenő támogatásukról biztosították a  jobboldali szer-

vezeteket, mint pl. a Nemzeti Munkaközpontot, abban a hi ,  

szemben, hogy ezek a szervezetek képesek lesznek a munkás-

mozgalom dezorganizálására. 

Ez a kísérlet a szénmedence területén, akárcsak 1941-

ben, 1944  tavaszán is sikertelen maradt, pedig a NI K em- 

berei jóval harciasabb hangot ütöttek meg és kitartóbbak 

is volta, mint' 1941-ben. Hiába küldték Tatabányára legjobb 

szónokukat, Görgey Vincét, az egyesülésre most sem került 

sot, ami kizárólag ,a szakszervezetben tevékenykedő kommu-

nisták érdeme volt.. Kijelentették: nem mennek b e  egy olyan 

szervezetbe, ahol még marxizmust sem tanithatnak. 36  

Az  államhatalom azonban közvetlen beavatkozás utján 

is nyomást gyakorolt a munkás szervezetekre. 1944. március 

27-én a Belügyminisztérium elrendelte a Magyarországi 

Szakszervezeti Tanács és a hozzátartozó munkásegyesületek 

politikamentes müködésének hatósági ellenőrzését, majd 

julius 23-án megjelent kormányrendeletében kimondta, hogy 

Magyar Ipari Munkások Országos Szövetsége elnevezéssel 

országos szakszervezet létésül, mely felöleli az országos 

szakmai központokat és a helyi munkás szervezeteket.is. 37  

A rendelet megjelenése után azonnal megjelent a Béke- 

párt röpcédulája.i s, mely határozott hangon adta tudtul a' 

munkásoknak: "Védjétek meg szervezeteiteket! Ne'mondjatok 

le önként `egyétlen szervezettől sem a fasiszta bitangok 

javára! Ne lépjetek ki'a szakszervezetekből, amíg azok az 

ellenség kezére nem kerültek! Ne engedjéték, hogy a németek 

erőszakkal munkaközpontos, nyilaskeresztes hazaárulók be- 

.  csémpészésével vagy egyes szakszervezeti vezetők árulásá-

nak segitségével'megszerezze a vezetést!" 38  

A felhivással egyidőben a felsőgalla-tatabányai helyi-

csoportban dolgozó kommunisták is aktivizálták magukat, s 

a szénmedence helyicsoportjait végigjárva éberségre hivták 

fel a szakszervezeti tagság figyelmét. • 

Az oroszlányi szakszervezeti vezetőket felszólitották, 

hogy a szakszervezeti tagokat tartsák össze, még akkor is, 
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ha azok ideiledesen nem is fizetnek tagsági díjat. 

"Pár hónap mulya - mondták - ismét elérkezik az az idő, 

amikor szabadon müködhetnek. Emiatt ne riadjanak vissza 

az esetleges zaklatásoktól sem, mert ez az időszak csak 

átmeneti. " 39  

.Szervezett ellenállásra buzditottak a Sztójay-kormány 

azon intézkedésével kapcsolatban -is, miszerint üzemi vá-

lasztmányokat kell alakítani. "Az üzemi választmányikba a 

bányaigazgatóság által ajánlott vagy jelölt egyéneket.ne 

fogadják el - mondták,- mert azok rendszerint besugók. " 4o  

A kommunisták erőteljes, félelmet nem ismerő szervező 

munkája nyomán nemcsak a szakszervezeti tagság maradt egy-

séges, de elszaporodtak a szabotázs cselekmények is. A 

szakszervezetekben dolgozó kommunisták a termelő munka 

szabotálására fel tudták használni aq OTI-ban levő választ-

mányi tagságukat is olymódon, hogy az orvosokkal igyekez-

tek megfelelő kapcsolatokat kiépíteni és segitségüket kér-

ni az illegális pártmunka támogatásához . .A bányatelep szim-

patizáns orvosai, a választmányi tagok javaslatára több 

mozgalmi embernek adtak betegszabadságot, akik ilymódon 

kiestek a termelésből, s ha arról volt szó, még e katonai 

bevonulástól is megmentették ezeket az embereket. Számta-

lan esetben még ezen is tulmentek és megtették,,hogy ha 

"egy-egy elvtárs pártuegbizűtásból vidékre ment....dolgoz-

iii, akkor  betegállományba helyezték, biztositva azt, hogy 

a hadiüzemiben nem fogják felelősségre vonni a távolmaradás-• 

ért. " 4 l  

Voltak olyan bányamunkások, akik felsértették tostü-

ket "...a nyílt sebet besózták, lugkővel bekenték vagy 

mosóuzappannal megfertőzték", hogy betegszabadságukat moz- 

galmi munka  végzésének szentelhe.ssék. 42  

A német megszállást követő brutális terror ellenére is 

fokozódott a kommunisták s a velük szimpatizáló munkások 

ellenállása, ami egy sor ujabb kommunista pártsejt meg-

születésében jutott kifejezésre. Ezekben a hónapokban 

alakultak meg a tatabányai VII-es telepen, a Mésztelepen,_ 

Bánhidán, Falsőgallán, a "28-as ház" területén, a X-es, 

aknán, Sikvölgyben és Oroszlányon müködő sejtcsoportok. 

Ezeknek a sejteknek a vetetői és összekötői Mannhercz An- 



- 118 

tal, Nedermann Ferenc, Bugyács Imre, Goda János, Király 

Lajos, Héder,János,.Mészáros La j os és más kiváló pártmun-

kások voltak. 43  

Ságvári Endre meggyilkolása után a Békepárt és Tata-

bánya közötti összekötő veszélyes szerepét Golub Rudolf, 

a Központi Bányászbizottság helyi vezetője vállalta. 

A szénmedence területét átfogó kommunista szervezkedést 

egy négyes bitottság irányitotta z  melynek tagjai Bugyács 

Imre, Golub Rudolf, Nedermann Ferenc és Petőfalvi Lajos 

felsőgallai lakosok  voltak. Mindegyik bizottsági tagnak 

volt egy-egy csoportja, melynek,tagjait a bányatelep kü-

lönböző üzemeiből szervezték be '  Augusztus végére mintegy 

5o tagja volt e' csoportoknak, amihez még kb 3o szimpati- 

záns is tartozott. 

A sejtek vezetői első sorbam a termelés csökkentésé-

re irányitották a figyelmüket, aminek az lett a következ-

ménye, hogy ahol kommunisták dolgoztak, ott 3o-5o %-kal 

is csökkent a termelés. 

A vezetők nagy sulyt fektettek a bányász fiatalok 

szervezésére, nevelésére, majd 1944 tavaszától felfegy- 

verzésükre és a forradalmi harcra való kiképzésükre is. 

Bugyács Imre 1943 tavaszától foglalkozott a bányamun-

kás fiatalok nevelésével, s.mint küldött, a november l-i. 

jubiláris közgyülésen is hallatta hangját az iifjusági ne.: 

velő munka hatékonyságának fokozása érdekében. Kérte az • 

ujonnan megválasttott vezetőséget, hogy létesitsen vándor-

könyvtárat az ifjuság nevelése és foglalkoztatása céljá-

ból, ; rendezzen számukra külön oktató és ismeretterjesztő . 

előadásokat, s nem utolsó sorban szervezzen tanulmányi ki-

rándulásokat, hogy az egyes bányatelepek ifjumunkásai 

megismerhessék ivás bányatelepek ifjuí.unkásainak életét és 

körülményeit. 44  

A javaslat helyi viszonylatban hamar valóság lett, s 

ez elsősorban Bugyács Imre érdeme volt. A felsőgallai he-

lyicsoport december 5-i vezetőségi ülése elhatározta, hogy 

vasúrnap délutánonként ifjusági előadásokat tartanak, me- 

lyeken a fiatalokon kivül az idősebbek is megjelenhetnek. 
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Az ülésen részt -vevő .Szakasits Jrpád igéretet tett, hogy 

ezekre az előac?ásokre. Budapestről küldenek majd előadókat.. 

Az első előadást  december 19-én mégis Bu ács Imre 

tartotta meg "Profit és bérmunka" ci7riel, mintegy 6o fő 

elött. Előadásában többek között azt emelte ki, hogy a 

kapitalizmus zsarnokságát, kizsákmányoló jellegét csak tel-

jes szervezettséggel lehet megszüntetni. Hangsulyozta, hogy 

a szervezkedésthelyi viszonylatban is minden körülmények 

között fokozni kell, és hogy ez a fokozott munka az ifju 

ságra hárul. 45  

A következő 1944. február 16-i ifjusági értekezlet 

előadója is Bugyács Imre volt.. Előadásában most is az ifju-

murikások szervezésének fontosságát hangsulyozta. Kiemelte, 

hogy a munkásság jövője és sorsa az ifjumunkásság megszer-

vezésétől függ, "ezért - hivta fel a megjelentek figyeltét - 

minden if jumunkás igyekezzék minél több tagot szervezni a 

mozgalomba!" 46  

A március 5-i összejövetelen egy központból kiküldött 

előadó Earx Károly életéről és - munkásságáról tartott elő-

adást—Ennek kapcsán beszélt az elnyomott munkásság és az 

elnyomó tőkés osztály helyzetéről, a két osztály.antago= 

nisztikus ellentétéről, hozzátéve, hogy a MÁK Rt. is a 

munkásosztály egyik elnyomója. Előadása végén kifejtette, 

hogy a munkások elnyomásának kizárólag a munkások az okai, 

"mert nincsenek eléggé megszervezve".. 47  Akárcsak Bugyács 

Imre ő is erőteljes szervező munkára hívta fel a megjelent 

bány'rnunkás fiatalokat. 

•A rendszeres foglalkozások, s a kommunisták felvilá-

gositó, nevelő munkája nyomán ezek a fiatalok biztos tá-

maszai léttek a kommunista mozgalomnak, később pedig a 

partizán akciók lebonyolitásában jutottak fontos szerephez. 

1944. nyarán azonban már nemcsak a  magyar  hatóságok , 

hanem a német Gestapo pribékjei is figyelemmel kisérték a 

szénmedence területén tevékenykedő baloldali szervezkedést. 

Ezekben a hónapokban  több jel mutatott arra, hogy a fasiz-

mus nemzetközi méretekben hamaros an  vereséget szenved, 

s ez a tény még eszeveszettebbé tette az országot meg-

szállva tartó német hadvezetőséget, akik minden lehető 
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eszközzel igyekeztek elejét venni a kibontakozó nemzeti 

ellenállásnak. 

Szeptember 8-án a Gestapo és a székesfehérvári nyo-

mozó alosztály emberei az egész szénmedence területére ki-

terjedő,, meglepetésazerü akciót hajtottak végre, melynek 

következtében 58 kommunistát, illetve kommunistagyanus 

munkást vettek őrizetbe. 18 munkást kihallgatásuk után. 

szabadon engedték, a többi negyvenet viszont a csillaghegyi 

nyomozó csoporthoz szállították további vallatások végett. 48  

A Kommunista Párt Bányászbizottsága azonnal felhívás-

sal fordult a tatabányai bányamunkásokhoz. 

"A német és magyar Gestapo pribékjei garázdálkodnak a 

bányatelepeken - adták tudtul mindenkinek.- A bányamunkás-

ság vezetőit kinzóksmrákba hurcolják. Ezt azért teszik, 

hogy a bányamunkásságot megfosszák azoktól a harcosaiktól, 

akik a bányamunkásság érdekeiért, a békéért és népünk sza-

badságáért harcolnak a náci bitangok és a németbérenc 

Horthy-Lakatos banda ellen.." A felhivás ezek után felszó-

lította a munkásokat az aktiv cselekvésre. "Ne nézzétek 

tétlenül hangzik a felhivás, - hogy legjobbjaitokat el- 

hurcolják! Ne türjétek, hogy belétek gázoljanak! A meghuB.yász-

kodás csak arra vezet, hogy védtelenül-kiszolgáljátok ma= 

gatokat a náci rablóbanda kényének-kedvének. Rajtatok a. 

sor, hogy cselekedjetek! A ti munkátok nélkül a végsólet 

rugó magyar  fasizmus nem folytathatja tovább a gyilkos há-

borut." 

A felhivás végül megmondja azt is, hogy mit kell a 

munkásságnak tenni. "Védjétek meg elhurcolt társaitokat! 

8k értetek harcoltak: Harcoljatok most ti érettük! Szabo-

táljatok! T.:inden eszközzel akadályozzátok a termelést! 

Hagyjátok abba a munkát! Vonuljatok a katonai parancsno-

kokhoz! Követeljétek társaitok szabadon bocsátását! Harcra 

hiv a Kommunista Párt Bányászbizottsága." 49  

A szénmedence eseményeivel az illegális Szabad Nép 

első száma is foglalkozott, s lapjain keresztül az ország 

valamennyi bányamunkásához eljutott a felhívás: 

"Sztrájk, szabotázs legyen a bányászok válasza a kihivásra. 

Magyar szén ne hajtson német mozdonyt, magyar szénnel ne 
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vigyék fiainkat a nácik vágóhidjára!" 5°  

A szovjet hadsereg elől visszavonuló németfasiszták 

brutális megtorló akciói és a szociális viszonyok minden 

addiginál nagyobb romlása általános válsághangulatot te-

remtett a dolgozó tömegek körében. Erről adott számot a 

szeptemberben leadott csendőrségi jelentés is, melyben a 

következőket olvashatjuk: "Az emberek minden jóindulatu tö-

rekvéssel szemben fásultan'állnak, és ami a legszomorubb, 

jobb . sorsot remélnek. még a szovjet megszállástól is. 

A .....,tömeg könnyü zsákmányává vált az országos viszonylat-

ban folyó nyilt nyomozások komoly eredményei ellenére egy-

ségbe tömörülő baloldali ellenállási mozgalmaknak..:" 51  

A jelentésből kit.ünik, hogy a baloldali munkások ellen 

inditott terror akciók, a Csillaghegyen, a Conti utcában és 

a Margit köruti fegyházban lefolytatott végnélküli ki.nval-

latások nem törték  derékba a kommunisták vetette baloldali 

szervezkedéseket. A sulyos vérveszteség ellenére is foly-

tatódott az illegális pártmunka, mely ujabb ösztönzést ka- 

pott a szeptember 12-én ujjé alakult Kommunista Párt tevé-

kenységétől. A pört vezetősége nagy hangsulyt fektetett a 

munkások szervezettségére, s ennek érdekében sorrá jelentek 
slag a KP Bányászbizottságának röplapjai, melyeket "Harcoló , 

bányászok" és "Tatabányai bány2ynunkás ok" cims zóval adtak  ki.  

A röplapok harcra, sztrájkra, szabotázsra buzditották az 

egyes üz=ek 71urkásait. 	. 

A munkásság körében tapasztalható ellenállási hangu-

lat arra késztette az SZDP-szakszervezetek vezetőségét, . 

hogy felülvizsgálják addigi nézeteiket, s a kialakult hely-

zetnek megfelelően végezzék munkájukat a bányamunkások kö 

zött. 1944. október lo-Én létrejött az SZDP ás a Kommuinista 

Párt akcióegysége, mely lehetővé tette a munkások legszé-

lesebb köreinek bevonását a németellenes mozgalomban. 

A kormány e fokozódó belső ellenállás hatásúra, s fi-

gyelembe véve azt a tényt is, hogy a szovjet hadsereg Szep-

tember 23-án átlépte Magyarország határait, megkisérelte a 

lehetetlent: megpróbált kiugrani a németek oldalán vivott 

háboruból. 	. 
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Október 11-én fegyverszüneti egyezményt kötött Szovjet-

unióval, ami nem tartalmazta a németekkel való fegyveres 

szembefordulást. A német fasiszta hadvezetőség ennek elle-

nére megfelelő ellenintézkedéseket tett, s még mielőtt Ma-

gyarország kiugorhatott volna a háboruból, megbuktatták 

Horthyt s helyébe Szálasi Ferenc nyilas vetért ültették, 

aki elvakult harciasságában megbizhatóbbnak bizonyult, mint 

elődje.. 

Horthy és kormányának szégyenletes bukása szükségsze-

rüen következett abból a szélsőségesen reakciós szovjetel- 

lenes politikai vonalvezetésből, mely a háboru . kirobbaná-

sát.ól kezdve  jellemezte  a magyar uralkodó osztályt. Horthy 

nem bizonyult elég következetesnek a fasizmus kiszolgálá-

sában, s ezért a következetlenségéért buknia kellett. Buká-

sának perceiben sem tudott következetes lenni. Képtelen 

volt  a reális erőviszonyokkal számot-vetni, s döntésével 

a magyar nép szenvedéseit csökkenteni; képtelen volt nemet 

mondani a német hadvezetőségnek, s ezáltal tág teret nyi-

tott a totális fasizmus magyarországi kiépülése előtt. 
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IX. . 

A bányamunkások harca a nyilas rémuralom ellen.  

A szénmedence felszabadulása  

Szálasi hatalomra jutásával a fasizmus magyarországi  

erőinek legsötétebb söpredéke vette kezébe az ország irá-  

nyitását. Szálasi és a nyilas vezérek hallani sem akartak  

a fegyverszüneti egyezményről, csak a hárcot, a végső győ-

zelemig vagy bukásig tartó harcot ismerték s ennek érdeké-

ben e gy  percig sem késlekedtek a nemzet totális mozgósi.tú-

sc:nak elrendelésével. 

Ingatag uralmuk főereje, az átmenetileg áte.dményesnek 

látszó totális terror alkalmazása volt, ami viszont nem  

riasztotta vissza a munkásságot a nyilasellenes megmozdu-

lásoktól. 

A szánmedence területén, mér hatalomra jutásukat kö-

vető napokban tapasztalniuk kellett, hogy `z itt élő b:'nyc.-  

,unkások nem árulják el egykönnyen forradalmi multjukat.  

Erre fi gyelmeztették őket azok a  nyilasellenes akciók,  

melyek közül kiemelkedett C. tatabányai leventék tette,  
akik á leventeotthonba, betolsko ott nyilasokat szégyenle-

tes futásra késztették. 

A 7Lunkások szolida,ritüst vállaltak a 3ánhicá,n állo-  
Dásozó lébvédel_d tüz%re°ael i s, akik msg  g:Qt ~::k es  iÜ- 
tételüket 

 

 Szálasi "ba;ncita,vezérre ". 1  

A koTilunisták a K2 I;á,nJászbizottsága ir ' 1~-~-ri ~ a 
A' 

~ . ~, 	s áva.l  
fokozt ák szervező r:unkájukat a szénmedence területén dol-

gozó r .uilkáSok, bány;,,UzOk é;, krtonák körében.. Serra jelen-  
tek meg fel.^ivásaik, melyekben tájékoztatták a. lakosságot 
a ::IunkáÚok és  a honvédek ellenállási akciójáról, ezzel  
buzc.itva, mindenhit a szervezett fegyveress ellenállás m.ed-  
inditúsára . ~ 

A termelés területéről sem hiányoztak a kommunisták,  
c.h1:i a búnya 1unkásokat szervezve 1 -' 	megakadályozni f~Jeke ztek :~e~ u , ~.  
a nó : letek és nyilasok vandál  pusztitását, továbbá a gyár-
ipari berendezések  és felszerelések leszereléséi, és PTémet- 
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országba való hurcolását. 

Az ellenállásnak ez  a formája akkor alakult  ki,  ami-

kor a németek és a nyilasok törvénybe iktatták azt, hogy 

a magyar ipar legértékesebb gépeit Németországba hurcolják, 

az el nem hurcolható berendezéseket pedig felrobbantját. 2  

A tatabányai kommunisták elhatározták, hogy ha kell 

fegyverrel is. szembe szegülnek a fasiszták ilyen jellegü 

törekvéseivel. 

A partizán mozgalom, a szénmedence területén ezekben 

a hónapokban öltött nagyobb arányokat, ami elsősorban nem 

is a fegyveres harcb an  nyilvánult meg, hanem a termelés 

csökkentésében, á szállitóberendezések tönkre tételében és 

nem utolsó sorban a németek vezetékes hirhálgzatának za-

varásában, illetve e vonalak megrongálásában. 

Bugyács Imre már augusztus elején létre hozta első 

partizánsejtjét a Vitám.vát. környékén, amihez a környebá-

nyai partizánsejt is csatlakozott. A sejt tagjait Tatabá-

nya erdeiben képezték ki fégyve.rviselésre, s mér augusztus 

végén'tervbe vették a német katonai parancsnokság`felügye.-

lete alatt á11ó környebányai orosz hadifogoly tábor felsza-,  

baditását. A mozgalom vezetőfa részletes terv kidolgozása. 

végett 24-én Környebányán megbeszéléstvtartottak, melyre 

a hadifogoly tábor két képviselőjét is meghivték, s őket is 

tájékoztatták a  tery  részleteiről. Árulás miatt a terv va-

lóra váltása meghiusult. 

A partizán akciók egy ideig szüneteltek s csak a nyi-

las-puccs után figyelhető-meg ujabb fellendülés. Az akci-' 

óknak, akárcsak - országos viszonylatban, közvetlen katonai 

jelentősége csekély volt, de politikai, morális jelentő 

ségét hiba volna lebecsülni. 3  

A KP Bányászbizottsága ezekben a napokban sem hagyta 
magára a munkásság harcra kész csoportjait. Arra törekedett, 

hogy a honvédség és a munkások - egymást támogatva segitsék 

gyengiteni a fasizmus pozicióit. Erre szólit fel több fel-

hivása, melyek . közül a legjelentősebb a nyilas-puccs után 

kiadott röplap. Ebben határozott hangon mondja ki: "Honvé- 

dek! Minden magyar honvédnek kötelessége fegyverrel a ke- 

zében trírogatni a németek elleni szabadságharcot. Vessétek 
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Y:e" lábaitokat 	cr,.őhben és a  he;Tck között, pusztitsí- 

tok a német ban_f?.itíkat, a magyar falvak népe veletok van! 

Adjatok fegyvert a munkásságnak, harcolni fog ^ellestet ;k! 

unkások! Bányászok! Támogassátok a magyar hadsereg fegy-

veres harcát a rabló németek ellen! Pusztitsátok el nekik 

a termelő üzemeket, szervezzétek a magyar falvak népét, 

hogy a magyar szabadságharcosoknak juttassa az az élelmet 

• és ne táplálja a nácik sáskahadát! Teremtsétek meg a ma-

gyar honvédek és munkások harcoló csoportjait!" 4  

A felhivás nyomán a bánhidai légvédelmi tüzérek kész-

ségesen támogatták a sténmedence partizán mozgalmát, mégha 

számszerint kevesen is voltak. Az ifjiimunkások több éves 

szervezése és nevelése viszont ezekben a hetekben hozta 

meg-az eredményét. A bányamunkás fiatalok ekkor értették 

meg, mennyire fontos szerepet játszanak a munkások által 

vivott ellenállási mozgalomban. Fegyvereket csempésztek a 

német fegyver raktárakból, rendszeresen rongálták a német 

telefonvezeték kábeleit és őrséget szerveztek az üzemek 

bejárata elé. Harcoltak a fiatalok közé férkőző nyilas pro-

paganda ellen, amelynek az volt a célja, hogy önkénteseket 

toborozzon a szovjet csapatok elleni harc továbbfolytató- 

sáhöz. 5 	 . 

November elején ujabb terror-hullám söpört végig a . 

szénmedence területén, s ez olyan áldozatokat is követelt, 

mint.Golub Rudolf, aki a Bányászbizottság helyi titkára 

volt. Vet -e együtt Nedermann Ferenc és Bugyács Imre is a 
nyilasok kezére került. 6  

A nagy  lebukások után meg szakadt a kapcsolat Budapest-

tel, s az ellanálls további szervezésé és irányitasa a 
szabaCon a .rané 	ío_unlsta ,-unkásokra hárult. Ezt 

munkát a. súricápi bányász partizánok is se`'itették, akik 

ezekben a hetekben már fegyveres akoióka -t hajtottak végre 

a megszálló fasiszta csapatok ellen. 7  

r._ szénmedencében fe gyveres harcra nem került sor, de 
a inunk sok leleményessége keresztül huzta a németek és nyi-

las bérenceik törekvéseit az üzemek berendezéseinek elhur-

colását illetően. 
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A  tatabányái aluminitimgyárban űecenber 23-án német 

katonák ós nyilasok jelentek meg, s elrendelték a higany-

szivattyuk leszerelését. A munkások anélkül, hogy fegyvert 

használtak volna, csellel mentették meg az értékes beren- 

dezés Németországba való szállitását. 8  

A megtorló lépéseket a szovjet csapatok december 26-i 

bevonulása akadályozta meg, s egy hónapos jelenlétük ke.d-

ve.ző feltételeket teremtett a harcok során dezorganizáló- 

dott termelő munka megindítására is. 

1945, január 7-én. a  kommunista munkások nagygyülést 

tartottak,a munkáskaszinóban., melyre az SZDP vezetőit is 

meghívták. A gyülésén az illegális Kommunista Párt'iegali-

zálásáról volt szó, s á kommunisták javaslatótic tettek, a 

Kommunista Párt tatabányai szervezetének megalakitására. 

Az SZDP jobboldali vezetősége tiltakozott a javaslat ellen, 

mivel a kommunisták törekvéseiben saját poziciói gyengíté-

sét látta. A kommunisták az SZDP merev politikája elleni 

tiltakozás jeléül elhagyták a termel, s külön tartották 

meg gyülésüket. 

A nagygyülésen Király Lajos mondott beszédet, s be 

szédében'munkástanács létrehozását javasolta, melybe az' 

SZDP baloldali elemeit is be akarta vonni. A jelenlévők 

elfogadták Király Lajos javaslatát, s a gyülést követő ,na-

pokban megalakult a - munkástanács ;  melynek öt tagja lett. 

Feladatuk volt az üzemek termelő tevékenységének megszer-

vezése és a lakosság ellátása. 

Január közepén ujabb nagygyülésre került sor, melye n . 

a munkástanács tagjai határozatot szavaztattak meg az üze-

mi bizottságok és a közigazgatás megszervezéséről. A ha-

tározatok megvaiósitására már nem kerülhetett sor; mivel 

január 26-án átmenetileg kivonták Tatabányáról a szovjet 

csapatokat, s a telepre visszatértek a németek és a nyilasok.. 

Másfél hónapon keresztül ujra nyilas rémuralom tombolt 

a bányatelepeken, s a kommunisták szervező munkája nyomán 

megindult életet ismét megbénította a brutális terror. 

A nyilasok eszeveszett -hajszát inditottak a szénmedence 

területén maradt kommunista munkások után, de nem kimélték 
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az SZD ' vezetősé ;ének jobboldali képviselőit 

R 'b1- _s, fosztogat ás ás r<yil ol ,s jolle:,Iezte a nyilaso 'i 
ujsbb -,.ásfél bónapoo ural-aát,, melynek vé gül is Tatabánya 
:. .árcius 21-i végleges felszabadulása vetett véget. 

Március 23-án megalakult a :.:Lear Kommunista Párt 

tate.búnyai szervezete, mely több évtizedes illegalitás 

után most mér szabadon végezhette felvilágositó, nevelő és 

szervező munkáját a szénmedence dolgozó tömegei között. 

Már a megalakulást követő napokban kezébe vette a szén 

medence termelő üzemeinek helyreállitási munkálatait. Te-

kintélyét mutatja  az a tény is, hogy az egyes üzemek veze-

tői a  pártnak  tettek jelentést a bányák és külüzemek álla- 

potár.ól, A jelentések nyomán hamarosan megszületett az 

első párthatározat:. először  a. bányaüzemeket kell  helyre 

hozni, mivel ez  elengedhetetlen. feltétele az erőmüvek és 

külüzemek termelésének. 9  

A szénmedence munkássága ezekben a hónapokban először 

volt valójában is a bányák, külüzemek ura és gazdája.. Elő-

ször érezhette azt, hogy odaadó, becsületes munkája nem_.a 

M"ÁK Rt. igazgatóinak gazdagodását, hanem a z  ország hábov 

rutól vérző sebeinek gyógyulását segiti elő. A szénmed be 

bányamunkássága jelentős eredményekkel járult hozzá az 

ország ujjáépitési munkájához, mely egy uj korszakot nyi-

tott meg, nemcsak országos viszonylatban, hanem a bánya-

medence munkásmozgalmának történetében is: .a. szocialista  

építő munka eredményekben gazdag korszakát. 
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i ü G G-rIÉ K 

I. h barnaszén termelés alakul ása orszos 
viszonylatban ós a szénmedence területén 1  

Term. 
év 
 	Kitermelt szén 

országosan 
tonnában 

% Kitermelt szén 
a med. ter. -én 
tonnában . 

56 

1938 8.305,85o loo 1.976.,536 loo 

1939 9.518.85o 114 2.311..891 117 

1940 10,505.605 124 2.514.299 127 

1941 11.297.810 156 2.633..504 133 

1942 11',720.140 141 2.792.o45 141 

1943 11.295.688 136 2,607,668 132 

1944 - - 2..181.738 llo 

II. A kitermelt szén értékesítése /t-ban/ 2  

Belföldön 

Év közlekedés Ipar T'iezgazd. Közüzemek Fütés 

1939 203.473 691.765 51.495 597.885 449.009 
194o 153 .242 722.549 69.615 743.8 0 9 535.709 
1941 135.305 780.944 67.645 826.464 534:.119 

539.71 0 1942 117t748 855.784 78.205 907.211 

1945 131.473 723.87 0 79.844 1.006.733 455.597 
1 944 150.450 	. 44o.415 72.499 953.977 325.897 

B. Külföldön 
nv Németo., . Szlovákia Svájc Jugoszl. Olaszorsz. 

1939 84.400 19.940 - 2.105 1.020 
194o 2o.18o 3o.8o5 - 3.747 .897 

1941 31..619 71,_875 - 490 1,o04 

1942 26,76o 36 1 827 - - 92 

1943 2o.977 25,.816 7.812 - 

1944  4.o98 48.734 5. o61 --- - 
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III.. Bányafa részletezés származás szerint . 

Pengő árban . 3  

Év: Belföld Románia. N.ém.eto.  Szlovákia   	Len 	elo. Jugosz. 

19339 1..043.,453 568,228 99.550. 1.383,129111M60  60 340,269 
194o. 2.,945.983 321..2.98 87.227 1.o87..305 - 111.002 

1941 3..419.517 - - 2.032.032 - - 
1942 . 	? - 2.836.5o6 Svájc 

1943 5•.783,602 - - 1..2.66.024 247.906 - 

1944' 5.471..442 - - 1.836.o31 413.792 - 

IV.  Évi átlagos munkáslétszám és a teljesitett 
müszakok száma 4 

Év 
Évi átlagos 

munkás létszám 
Teljesitett müszakok száma 

hétköznapokon vasár- és ünnepnap 
ogy 
mun- 
Ik.ásrs 

összesen 
egy 
mun-
kásra 

szám % összesen 

1938 - 1*o - . - . - - 

1939 5.443  11 0 1.639.698 Sol 83.9o2 15• 

194o 5..749 117 1.127.590 300 96.538 16 

1941 60.o15 123 1.832.151 304 114.326 19 

1942 6.657 136 2. o37..o93 3o6 16o.614 24 

1943 7°229 15o 2.196.444 304 156.82o 22 

1944 7.515 153 2.o85.7o3 277 131.507 17 

V. Munkások száma és megoszlása az október 1-i 

5  kimutatások alapján 

Váj:.ír 
és 

Év 	segéd- 
. 	vájár 

Egyéb 
földalatti 

m únkás 

Ipari 
szaksunkás 

Egyéb külszini . 
munkás 

föld 
alatt 

kül-  
színen 

férfi-177u- 
munkás 

no 
férfi ifju_. 

uunk . . 

1939 2.o67 1.559 31 75 169 1.436 71 68 

194o 2.131 1.167 5o 86 192 1.333 75 94 
1941 2.462 1.543 42 82 174 1,399 68 61 
,1942 	2.7o6 1.497 59 117 229 1.676 69 67 
1943 2.687 1.695 14 124 273 1.682 79 263 

1944 
1..3. 	2.794 1.742 13 121 266 

. 

1.815 95 262 
X.2. 	2.563 1.,366 13  11 0 218 1..559' 13o 298 
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VI. Az üzemi idő alakulása a szénmedence 

térület én 6' 

Év Üzemnapok 
. 	száma 

Üzemszüne 
net /nap/ 

vasárnapi 
munkanap 

1939 303 12 5 

194o 313 3 7 

11941 313 - 7 

,1942 321 - 15 	. 

,1943 .323 - 17 

1944 314 4 11 

VII Sulyos vagy halálos balesetek a szénmedence bá- 

nyaüzemeiben, ill. országos viszonylatban 7 

1. A medence területén 

Év Halálos 

Sul , os 
3 napon 

tul gyó yu- 
ló 

8-3o nap 
alatt 

gyógyuló 
Összesen 

1939 5 182 1,385 • 	1.572 

194o 6 257 1.8o8 2.o71 

1941 4 322 2,147 2,473 

1942 4 333 2,835 3.171 

1943 12 390 2.990 3.392 

1944 	. lo 251 1.16o 1..921 

2. Országos viszonylatban 

Év Halálos Sulyos Osszes 
b.munkás 
%-ban 

1939 47 6,o49 15,5 

194o 62 6.334 14t7 

1941 - -. - 

1942 - - - 

1943 8ó  9,7o6 18,7 
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VIII. Balesetek miatt, mulasztott müszakok 8  

Év 
Mulasztott müsz :akok száma Összesen  szabadság miatt betegség miatt 

1939.  46.599 82.966 129.565  

1940 28.:440 114,..551 142.951  

1941.  26.612 127.8139 154.451  

1942 28 . ..o98. 168.968 197.o66  

1943 27.919 117.840 145.759  

1944 33.902. 	_ 251.93o - 	, 285.832  

IX.. A  munkások átlagos munkabére az októberi 

műszak_ bérek alapján 9  

flt 
. 

Vájár 
és. 	s.. 
vájár 

E_ eb 
férf' 

öldalatt' 
ifju- 
munkás ; 

Ipari szak- 
mun ~s 

Eg,_yéb 
munkás 

külszini  
•  

ifjoEori~~  földal.:külsz. férfi. ^  

1939 P 6,2.5 P 4,.o9 P  2,15 P 5,33 	. P 4 188 P 3,1• P1,97 PI 86 

194o P 632 P 4:,49 P 2. L 63 P 5 56 P 5 Z 34 P 3,69 P2,52 P2,ol  

1941 P 6,43 P 4 ,.2o P 2 , 61 P 5 a 55 P.5,27 P 3,74 P2 , 38 P2 5o  

1942 P 8., 52 P 5 1 37. P 3,35 P 7 , 66 P 7,46 P 5,1c  P3 o8 P3 04  

1943 Plo,48'P 6,75 P  4,51 P 9,50 P 9,05 P 6,4c P4,51 
P5,99 

P4,.35  
P6,96  1944  P16.45 Plo. 49  P - 6 72  P14 98 P13,81 Plo o; 

X.  A munkásoknak kifizetett pénzbeli járandóságok /csa 

ládipót.lékj jutalékok, jutalmak, munkabérek, nevel--

te.tési járulékok/ ás te . mészetbeni járandóságok /kec.- 
lo vezményes tüzelő, vilúgitó anyag, lakás stb/  

Ev 
Pénzbeli járandóság 

pengőben 
Természetbeni bár. 

pengőben 

1939 7.8o0.445 744..552  

1940 3.759.477 792.2o5  

1941 11,144;373 1.163.833  

1942 14.945.542 1.857.355  

1943 17.563.357 4.141.811 . 

1944 22.,552107 5096o.646  
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XI. Mcgélhetési. költségek  
~ 

1./ Létfcnnt ~;rtási költsé , ek index-sz,~;, ~.i /1939=loo/-l  

Lv ileL~ezs i  Ruhai t  

1939 loo loo  

194o 112,3 113 , 1  

1941 139,2 
~ 

; 147,4  
F 

1942 16o,2  

199,7 ; 

207,2  

259,00  1943 

1944 235,3 r 413,7  

L.1zó 234,1 412,3  

II.. .  234,3 
: 
 422 , 9  

5 

III. 234,4  

234,4 

 422,9  

422,9  IV: 

V. 234,4 425,7  

VI. .  234,4 425,7  

VII.  24o , o 425, 7  
VIII.  236 , 3 , 	425,7  

IX:" 236 , 3 425,7  
X..: 234,9 425,7  

XI. 234,5 425,7  

2./ Kiskereskedelmi árák pengőben 12  

Élelmiszer. és közszüle-  
. ségleti 	cikkek  1939 1942 

. 

1944.X.  

IJlarhahizs kg.,  2.- 3,6o - 3 1 70 5 1 10  
Sertéshus kg. 2,31 4.- 	- 4,3o 6,6o  

Füstölt szalonna kg. 2,o9 3,45 - 3,6o 5,4o  

Disznózsir kg. 1,58 3,4o -- 3,8o 5,6o  

Tojás db. 0,08 o,19 - 0,24 0,30  

0,70  

1,34  

0,60  

1,12  

Tej 1 liter o,30 

o,4o 

o,42 --0,52 

o,78  

o,48 -. o,44 

Buzaliszt.kg. 

Kenyér kg. o,38 

Bab kg o,43 0,74 

Burgonya kg  0,10 o,17 - 0,31 0,31  

Cukor  kg. 1,06 	. 1,06 2,o8  
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Elelmiszer és közszüks. 
cikkek /folyt . / 

1939 1942 
. 	 . 

1944.X. 

Férfi ruha /II.r.gyári/ 75.- 108.- - 125.- 25o.- 

Női ruha /II.r.gyári/ 78.- 1o8.- - 135.- 135. - 

Gyerm.Truha /II.r.gyári/ 39. - 74. - - 80.- 14o.- 

Férfi ing /munkásing/ 5,40 8,50- 	10. - 	32,51 

Férfi cipő 18,5o 37,5o - 39,5c 	67,6o  

32,8o - 32.- 	61.- 

25,20 	- 	27.,- 	. 	47.-, 

Női cipő 19.- 

G eretek cipő  12.- 

XII. A vállalat tulajdonát képező lakások száma 13 

Év 
Tiszt- 
viselő 
1 kdsok 

Altiszti lakások Munkás lakások 
harom 
szobás 

kettő 
szobás 

egy 
szobás 

I 	egy 

. 	
szobás 

kettő 
szobás 

1939 92 26 152 24 , 	4..915 679 

194o 95 23 183 - 5.olo 7o2 

1941 lol 24 184 - 5.o73 703 

1942 lo6 25 185 6 1 	5,168 707 

1943 111 22 187 6 4.885 681 

1944 111 22 	' 187 6 	4.885 681 
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JEGYZETEK 

. I. A tatai szénmedence rövid környezetrajta 

1,/PIA MÁK Rt, 9. dosszié. Sztrájkstatisztika 

2./ Berend T..I. -- Ránki Gy..: Magyarország gyáripara a 
második világháboru előtt és a háboru időszakában 
/1933-1944/ Bp.. 1958. 

3./ Vida Jenű 1872-ben született Budapesten. A Kereskedel-
mi Akadémia elvégzése után 1897-ben a megalakuló Ma-
'gyar Általános Kőszénbánya Rt. meghivásút elfogadva 
a vállalat cégjegyzője, majd 1914-től nyúgdijba vónu-
lásáig a vállalat vezérigazgatója lett.: 	. 
1918-tól tagja a Magyar Általános Hitelbank  igazgató-
ságának, de  ezen kívül még számtalan egyesületnek volt 
tagja,  vezetője és elnöke. Ennek következtében szoros 
szálak füzték őt a  Magyar  Gépiparosok Országos Szövet-
ségéhez, az Országos Iparegyesülethez, a  Magyar Bánya-.  
és Kohóvállalatok Egyesületéhez, a Budapesti Kere.ske-
délmi és Ipari Kamarához és a Magyar Gazdaságkutató 
Intézet Elnöki. Tanácsához. Tagja volt a Magyar Hirlap-
irák Országos Nyugdijintézete vezérlőbizottságának 
és az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti bizott-
ságának.. A Magyar Kereskedelmi Statisztika Értékmeg 
állapitó Bizottságában szakosztály elnök volt. Horthy 
a közügyek terén kifejtett munkássága elismeréséül 
1921-ben Gazdasági főtanác.sossá nevezte kit, 192 7-ben 
az Országgyüles. Felsőházának élethossziglanig kineve-
zett tagja lett., s igy beleszólhatott az - országgyülés 
törvényhozói tevékenységébe. Horthy 1935. áprilisé- .  
ban  a•Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki. 
Diszpolgára volt Komárom városának, Alsógalla, Bán-
hida., Fe.lsőgalla, Tatabánya és . Vér.tessomló községek- 
nek. 1941-ben nyugdijba vonult. 1944-ben a német meg-
szállás után,, mint zsidót deportálják. Németországban 
halt meg. . 

4./ A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 5o éve Bp. I  1942 - 

5../ Stoll Lóránt és Radó"Antal: Szénbányászatunk fejlődé- 
se és feladatai. Közgazdasági Szemle 1955. 3 -4.sz. 375.1. 

. II. A gazdasági mámor érvei 

1,/"A szénbányászat ' országos" helyzetéről lásd Berend T.I=.- 
Ránki 	- • . . 

2./ Lásd a függelék I..sz.,` táblázatát 

3./ Kolosra Tibor.:"A'szénbányák államositásaó Tanulmányok 
a magyar ndpidemokrácia történetéből. Bp.., 1955. 4o8-4o9. 1 

4,/ Lásd a függelék II/A táblázatát 	• 

Lásd a,függelék II/B táblázatát 

6./ MÁK Rt. 5o éve Bp.,  1942 
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71/ OL MÁK Rt. Nyomtatott.Igazgatósági jelentések, 1941. 

8,7 Lásd a függelék IV.sz. táblázatát 

9.7 U.o. 

10.7 OL MÁK Rt. Igazgatóság jelentései. Levelezés, 1939. 

11:/ MÁK Rt. 5o éve Bp., 1942. 

12./ Lásd a.függelék IV.sz. táblázatát 	. 

13./ MÁK Rt. 5o éve Bp., 1942. 

14./ OL 1VIÁK Rt. Tatabányai Iga gatóság által a Bányakapi-
tányság kérdőíveire adott válaszok alapján. 

15,7 EAK Rt. 5o éve  Bp.;  1942. 

16.7 U.o. 

17,7 U, o. 

18.7 U.o. 	 . 

19,7 OL Nyomtatott Igazgatósági jelentések... 1942. 

2o./ Országgyülési Képviselőház Napló 70.K.N.7 XVIII.k.3.1.. 

21./ Dr. Szabó Gyula magántisztviselő, Tatabánya órszág- 
gyülési képviselője, 19ol-ben született Perlakon. 
A Jogtudományi egyetem elvégzése utána Ganz és Társa 

Villamossági Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt.. szolgálatába 
szegődött, mint főtisztviselő. A vállalat. levente • 
vezető főoktatója-volt, majd 1931-től a tanonciskola 
igazgatói tisztséget töltötte be, egészón képviselő-
vé történt megválasztásáig. Előszeretettél foglalko-
zott a cserkész- és leventeifjusági nevelés kérdései- 
vel. - A Fi atal.Magyarság Szövetség alapitótagja és 
társelnöke volt. A MÁK Rt. érdekeit országgyülési 

• . képviselőként is.messzemenően támogatta. 

22./ O.K.N. XI.k. 477.1. 

23./ Berend T.I.- Ránki Gy.. id. m. 306.1. 	. 

III. A gazdasági mAmor tulsó oldalán 

1./ OL MÁK Rt. Nyomtatott Igazgatósági jelentések... 194o. 

2,/ OL MÁID Rt. Bányakapitánysági iratok 1941. 

3:7 O.K.N. XII.k. 387.1. 

4./ OL MÁK Rt: Igazgatósági ülések 1939. szept -. 13. 

5:/ OL MÁK Rt: Nyomtatott Igazgatósági jelentések... 194o. 

6./ Lásd a függelék III.sz . táblázatát 	. 

OL MÁK Rt. Igazgatósági ülések 194o. szept. 30. 

8:/ OL MÁK Rt. Igazgatósági ülések 1941. 

9./ OL MÁK Rt. Igazgatósági ülések 1942. 

lo./ A munkásosztály helyzete a Horthy- rendszer 'idej6n. 
Összeállitotta Kádár Iván. Bp., 1956. 220.1. 

1.1./ Lásd a függelék VII.sz. táblázatát 

12./ Lásd a függelék VIII. táblázatát. 



-.136- 

13./ O.K.N.. I.k. 249.1. 

14./ U.0. 

15./ U. . o. 250.1. 

1 6,./ U. . ó°. 448.1. 

17./ LáscI a függelék VII . sz. táblázatát 

10./ O. .K. . N.. I.k. 4o9.1. 

19./ U.o. 448.1. 

.2o.7 U.o. 249.1. 	. 

21./ O.K. .N.t XI.k. 485.1. . 	 . 

22./ Lásd a függelék XI.sz. táblázatát 

23./ Lásd a függelék IX.sz. táblázatát 

24./ O.K.N. I.k. 4o9.1. . 

25./ 0L Bányakapitányság iratai. MhK Rt.  Tatabánya 1939. 
26./ I:IL. VKF 194o. 1. oszt. e1n. 4951-5140_ 

27./ 0.K.N.. V. .k. 189.1. 

28./ U.o. 19o. . 1. . 

29./ U. o. 	- 

3o./ U. o. 

31./ U. . o. . 	 . 	 . 	 . 

32,7'0, .N.. I. .k.. 	251.1.
:  

33./ U.o. 25o.1. 

34./ U..o. 	. 

35./ U.o. 449.1. . 

36. . / U. . o. 249-251.1. 

37./ U. o.  

38./ U.o. 409.1. 

39./ U. . o. 217.1.  

40./ HIL VKF 194o. 1.oszt. eln.. 4591-514o 

41./ 0L LAK Rt. Tatabánya Titkárság, 26-os csomó 
42. . / Lásd a f_ügEelék XII . sz , táblázatát 

43./ 0.K.N.. VII.k. 517-318 .,1. 

44. - / U.o. 	 . 

45./ 01_  MÁK  Rt. Igazgatósági ülések 1941. 

46./ Plk . Rt. 5o éve  Bp., 1942. 

47./ .0.K. . N.. 	I .. .k. 4o9.1. 
48 - . . % tT.o. 	

. 

49./ U.o. 410.1. 

5o./ PIA TTÁK Rt. Bányabizalmas. Levelezés 1932-1945. 
51./ O: .K.N.. I..k.. 251.1. 

52./ PIA Elk Rt. Bányabizalmas. Levelezés 1932-1945. 
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53 .7 O:: Nyomtatott Igazutósági jelentések. . .. 1939-1944 

54./ O:.K.N:. I.k, 410:1; 

55 ,7 U..o: . 479..1. 

56. / PIA:E;iK Rt. ,Bányabizalmas. Levelezés 1932-1944 . 

57./ MK,N. V:k... 19o:1. 

58.7 U.o. 

59./ U._o. 

IV_ A bányamunkásság szervezettségének problémái 
a konjunktura évei alatt 

1./ Zágoni Ernő:  A magyar kommunisták a munkásegységért. . 
Bp., 1963. 58:1. 	. 

2./ HIL VKF 194o. 1.oszt. e.ln, 4951-514o 	. 

3./ PIA KI-II/6o2. A KMP 194o. jan.  13-i II. sz.. jelentése 

4./ Schlai József vájár visszaemlékezései: Kéziratban. 

5.7OL MÁK Rt. Rendeletek. loo 	. 

6:7 PIA PIÁK Rt. Iratcsomó 193.2 .-1945. 

7./  PIA MÁK  Rt.  Üzemi titkárok. /Bizalmas/ 	. . 

8./ Dézsényi Miklós; Hősök és árulók Bp., 1945. 36.1. 

9•."/ HIL VKF 1941. 1. os zt . eln. 4781. 

lo, /- De zsényi M.: id. m. 37.1, 

11.7 Népszava 1938. október 8. 

12./ O,K,N. 	I.k, 	250.1. 

13./ U. . o. 449..'1. 

14./ U,o, 249;. 
15./ U.C. . 

16./ U.o. 4o8.1. 	. 

17..,7 PIA , Bányászszakszerveaet. 9. Iratcsomó. 

18./ U.o ...' Jegyzőkönyv 10-11.1. , 

19./ Népszava 1940. február 21." 

2o./ U.o. - 	 . 

21./ U.o. 
22. . / U.o. 

23. -7 U.,o ., . 

24.7 lax142x,OL MÁK Rt. Igazgatósági ülés jegyzőkönyvei 194o. 

25./ O.I.N. I.k. 251.1. 

26,7 O.K.N. V.k. 189.1. 

27./ PIA MÁK Rt .."Sztrájkstatisztika 194o. 

28 . / PIA MÁK Rt. Bányabizalmas. Levelezés 1932-1945. 

29./ Lásd Lackó'Miklós: Nyilasok és nemzetiszocialisták c. 
könyvének idevágó fejezetét. Bp., 1966.; valamint 
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Szekeres József: Az 194o: évi általános'bát,ászsztrájk . 
története c._tanulmányát. Századok 1967. 1-2.sz. 82-137..1. 

30./ PIA MÁK Rt. Sztrájkstatisztika 194o. 

V. Az 194o. évi bányászsztrájk részletes története 

1./ A tatabányai eseményekre vonatkozó an  lásd még Szekeres 
József id.. tanulmányát 111-121.1.  

2./ Népszava 194o. november,28. 

3,7 O.K.N.. VII.k. 517-519.1.. 

4./ U.o. 365.1. 	 . 

5./ OL Bányakapitányság iratai. MÁK Rt. Tatabánya, 194o. 

6./ Az első napok helyzetéről Hennyey Gusztáv összefogla- 
ló jelentése ad számot, melyben többek közt leirja: 
"A helyzet forradalmi jellegü, a hangulat -vtulfütött, 

az idegek tulfeszitettek voltak. Orditozó férfiak, 
emberi mivoltukból kivetkezett nők és gyerekek  ezres  
tüntető tömegei lepték el  a tereket. A tömeg állandó-
an tulkapásokrd ragadtatva magát, sulyosan bántalmazta 
azokat; akikx :a munkában voltak vagy oda igyekeztek."  
HIL HM. 67.088 . elh. 1/a.  

7./ Összefoglaló jelentésében ezt irta: "Törekvésem az 
volt, hogy a tüntetéseket mielőbb megszüntessem•és a 
felkavart tömeghangulatot mielőbb levezessem; 2. a 
kisebb létszámmal munkába menők, valamint ezek csa-
ládtagjainak bántalmazását. megakadályozni; 3. az 
üzembiztonsági munkásokat mielőbb; a többit fokoza-
tosan munkába állitsam." HI1. HU. 67.o88 eln.l/a.. 

8./ EIL VKF l.oszt.eln..459l-514o.  

9./O.K.N. VII.k. 365.1. . 

lo./I-IIL .VKF 1. oszt eln.. 4591-514o  

11./ U.o,  

12,7 U.o.  

13, U.o.  . 

14./ IIL HM.. 66.458. eln. 1/a.. oszt.  

15./ NIL. VKF l.oszt.eln. 5141 -525o  

16./ U:9.  

17,E U-0..  
18,7 U.o. 	 . 

19,7 0: Bányakapitányság, iratai. I::t. ~K Rt. Tatabanya, 194o.  

2o./ 1IIL VII' l.oszt. eln. 5141-5250., ill. 07, B ányakapi-
túnyság iratai P.i~l~ Rt. Tatabánya ;  194o.  

21./ HIL VKF l.oszt. eln. 54o1-555o. A nyugtalanság jelei 
a későbbi napokban is jelentkeztek, amiről a különbö- 
ző helyzetjelentések tudósitanak.: "A munkások hangula--
ta itt is nyugtalan. .Nincsenek megelégedve az Iparügyi  
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Miniszter Ur ós a munkások küldöttsége által megálla-
pitott uj munkabérekkel. Hangoztatják, hogy  eddigi bé- 
reiken az  uj bérrendezés serarcit sem javított. A z ár-
Plielkedéssel mutatkozó jövedelemtöbbletet nem értéke- 
lik olyan mértékben, mint ahogyan ez a szolgáltatás 
megélhetésük szintjét emeli.' Szociálisabb intézkedést 
várnak. /Tatabanya_, 194o. XI.5 . / HIL fii[ 65.489. 
eln. 1/a. oszt; 	. 

"Valószinü, hogy ez a nyugtalanság csak az első fi-ze-
tésig tart, mert sok an  csak akkor tudják meg, hogy az 
uj bérrendezés milyen emelést jelent a multhoz viazo- 
nyitva. A felsőgallai örs. november 5-én Jurida Antal 
felsőgallai lakost elfogta, mert november 3-án 
Kovács József.mésztelepi lakost megverte, amiért - a • • 
sztrájk.ide.je alatt dolgozott." - /Tatabánya, 194o..XI.7./ 
HIL IBM. 65.51o. eln. 1/a. oszt. 	. 

"Egyes családoknál nyugtalanságot keltett, hogy a 
bányavállalat által nyujtandó kedvezményekből a szü-
lőket és. 17 évet - betöltött családtagokat•kizárják." . 

/Tatabánya, 1940. XI. 9./ HIL " . áll. 65.592. eln. 1/a. os zt. 
"A hangulat általában nyugodt !  Csupán a.Központi N ü-
hely munkásai között észlelhető némi nyugtalanság. . 

Ezek a munkások nincsenek megelégedve az uj bérrende- 
zéssel. Hangoztatják, hogy a bérrendezés előtt is . 	. 

megkeresték azt az összeget, amit - a bérrendezés után 
kapnak." /Tatabánya; 194o. XI. - 13./ 	. 

HIL HM.. 66.458. eln. 1/a. , . oszt . . 

22./ 141XX OL DIÁK Rt. Titkárság. A Bányakapitányság kérdő-
ivei 1939-1944. Lásd a 19.. sz. jegyzetet. 

23.7 01, Bányakapitányság iratai MÁK Rt. Tatabánya, 194o. 

24,7 U, o., 

$ ex Zlax 

25./ Lásd erre vonatkozóan 'a párt taglétszámának csökkené- 
séről szóló jelentést. HIL HM eln. oszt. 47.598. 

26./ Népszava 194o. november 28. 

VI. A dekonjunktúra évei /1941-1944/ 

1,/Lásd a függelék I. , II. táblázatát, 

2, /Berend T.I. -- Ránki Gy. . id. m. 412.1. 
3./ Lósd a függelék II.sz. táblázatát és Berend T.I.-
• - Ránki Gy. id.m. 416.1. 

4,7 OL MÁK Rt. 'Nyomtatott,Igazgatósági jelentések - 1941. 

5,7 Ldscl. a függelék IV.sz. táblázatát . 
6,7 OL MÁK Rt. Nyomtatott Igazgatósági jelentések 1942. 

7./ V.ö. a függelék I. és IV.sz  táblázatát 

8./ OL =:sa Rt..Titkárs ág /26.csomó/ Levelezés.1942. XI.14. 
9,7 PIA ETÁK Rt. Igazgatóság Tatabánya. A. XLIII. 7/1937/19. 

10.7  0L MÁK Rt. Titkárság. Levelezés 1942 . XI . 14. 	. 
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11./ Lásd a függelék VII. táblázatát 
12,/ 031,1::a Rt. Nyomtatott Igazgatósági jelentéselv 1942. 

13,7 OL L"ÍX Rt. Titkárság. Levelezés 1942. XI. 14.  

14,7 Lásd,_ a függelék III.sz. táblázatát 	. 

15./ 01. EAK Rt. Titkárság. Levelezés 1943. május. 

16./ Lásd a függelék IV.sz. táblázatát . 

17./ Lásd a függelék VII. sz . táblázatát 

18./ OL MÁK Rt.. Levelezés 1946. III. 2o. 

19./ Ausch Sándor: Az - 1945-1946.  évi infláció és stabili-
. 	zác .ió 	Bp.., .1958. 	49.1.., 	. 

20./ PIA, BM res..1943/7/403o. 

22,/ 0.K,N. XIV.k. 157.1. 

23./ U.o. 	 . 

24./PIA ITÁK Rt. Igazgatóság. A. XXII . . 7/1937/19. 

25 0 / U.o. 
26,/ 0 IIAK Rt. Titkárság. Levelezés 1942. XI. 14. 

27./ U.o. 	 . 

28./ OL MÁK Rt, Igazgatósági ülések jegyzőkönyvei , 1942. 

29,/ 0L I;JK Rt. Titkárság. Levelezés 1942. XI. 14,. 

30./ U.o, 
31,7 U.°,  
32./ U.o. 
33./Lásd. a függelék XII.sz táblázatát , 

34./ OL MÁK Rt: Jelentés a Bányakapitányságnak 1946. 11I.2°. 
Levelezés., 

35,7 PIA A..XIX.. 3/1/1942/2. . 	 .. 	 . 

36. . / OL 1,:K Rt. . Titkárság. ,Levelezés 1943. május. 

37./ PIA M K Rt. Iratanyag;-...Tatabánya 1934-1945.  

VII. A mozgalmi élet kibontakozásának évei 

l. ./ NPnzeti Munkaközpont /  KK": 1930-tól 1935-ig a Eagyar 
Országos Véderő Egyesületben /DOVE/ az Egyesület al-
osztálynként, 1935-1944 őszéig külön szervezetként, 

önálló alapszabállyal müködött. Alapitója és elnöke 
mindvégig vitéz Marton Béla volt. Marton korábban 
huszárfőhadnagy, a MOVE-ben Gömbös munkatársa volt.  

bécsi és szegedi ellenforradalmi társaságok aktivája. 
Pest megyei földbirtokos, vajüzem- és tejgatdaságtu-
lajJonos, képviselő, a 3o-as években a MOVE elnöke 
és ugyan.kkor,a NEP főtitkára. . . . 

2./ Zágoni E.:  itt.. 72.1. A N -ra vonatkozó további 
ismereteket lásd még Dósa Rudolfné: A Nemzeti I.unka-
központ szerepe az ellenforradalmi rendszer munkás= 
politikájában. Párttörténeti Közlemények 1968, 
augusztus. 135-166.1. 
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3./ PIA 1.11K  tRt . 9 .Iratcsovf.ó /H P Tatabányai kerületi lev. / 

4./ Zágoni E.: id.m. 73.1. 

5./ Népszava 1941. április 5. 

6./ U,o, 
7./ U,o, 

8./ U.o. 

9./ U.o. 
lo./ U.o. 
11,7 Népszava április 16. 

12./ U.o. 

13./ U.o. 
14./ Népszava május 11. 

15,7 U.0, 
16./ PIA .Bányászszakszervezet jegyzőkönyvei 1941. 9. csomó. 

17./ U,o, 

18./ U.o. 
19./ PIA,Baloldali összesitő jelentések 1941. augusztus 21. 

2o./ U.o. 

21./ PIA. Bill. res. - 1942-1-13oou. 

22,/ U.°.  
23./ U.o, 

24,7 U.o. 

25./ U.o. 

2 
VIII A bányamunkások gazdasági, politikai mozgalmai 

1942-1945 között 

1,/ A Magyarországi munkásmozgalom. 1939-1945. Bp., 1959-6o. 

2./ id. Bányai András, . Schlai József, id. Szilágyi József 
visszaemlékezései. /Kézirat/ 	. 

3./ Serfőző Lajos: A KMP tevékenysége a . munkás . kultur-
és sportmozgalomban. /1925-1945/ Bp., 1963. 

4./ PIA Baloldali összesitő jelentések 1942 .. augusztus 21. 

5,7 •'L MÁK Rt. Titkárság. Levelezés 1942. XI. 14. 	. 
6./ OL"MÁK Rt. Üzemi titkárok. Bizalmas dosszié 
7./ PIA MÁK Rt. 9.Iratcsomó /M P Tatabányai kerületi lev./ 

8./ Hórváth József: A magyar szakszervezeti mozgalom tör-
ténete 1939-1945 között Bp., 1956. 

9./ PIA Baloldali összesitő jelentések 1942. augus ztus 21. 
lo./ 0 1.7 K Rt, Titkárság. Levelezés 1943. junius 1. 
11./ U.o. 1943. junius 23. 

12./ PIA Baloldali összesitő jelentések 1943. augusztus 28. 
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13.7 PI,Baloldaali összesitő jelentések 1943: augusztus 28. 

14.7 U.o. 
15,7 PIA Baloldali összesitő jelentések 1943. szept. 17. 

16.7 01 T.: K Rt. Titkúrs,.g. Levelezés 1943. május. 

17./ PIA,Baloldali összesitő jelentések 1943. junius 25. 

18./ U.o. 
19./ PIA Bill. VII. res. 1943-7-3466 

20./ Baloldali összesitő jelentések 1943. julius 29. 

21./ U.o. 	. 

22,7 PIA  Baloldali összesitő jelentések 1943. október 15. 

23.7 III?  H:I eln.oszt. 1943. VII. 30. 

24,7 U.o. 	. 

25./ HIL UK aln. oszt. 1943. VIII. 21. 

26./ PIA Bányászszakszervezet /9.csomó/ Közgyülési jegyző- 
, könyvek. 	. . 

27•/ O.K.N. KIII.k. 11.1. 	. 

28./ OT Miniszter Tanács Jegyzőkönyvei 1943. november 16. 

29,/ U.o. 
30./ Kossuth Rádió adásai; 1943onov.27. Munkásmozgalmi Inté-

zet. Értesitője 1955. I./1. 	. 

31,7 PIA,Baloldali összesitő jelentések 1944. január 21. 

32./ U,o, 	. 

35,7 U.o. 

34./ U.o. 	. 

35./ PIA Bill. VII. res ... -1944-13-2275 	, 

36./ Kovács Klára: Tatabánya szabadságáért. Dolgozók Lapja l.s . 

37,7 Horváth József id.m. 23.1. 

38,7 U.o. 	 . 

39./ PIA Baloldali  összesitő jelentések 1944. julius 15. 

40./ U.o. 
41,7 Horváth  J.  id.m. 25.1. 	, 

42./ PIA Baloldali összesitő jelentések 1944• szeptember 3o. 

43./ Báros László: Bányúszsziv és bányíszök l.. Tatabánya, 
1958.  

44./ PIA bányászszakszervezet /9.csonó/ Közyülési jegyző-
könyvek 	 . 

45,7 PIA,Baloldali összesitő jelentések 1944. január 7. 
46,7 U,o. 1944, március lo. 

47../ U.o, 1944. március 17. 	. 

43./ U.o.. 1944• szeptember 15. 
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49./ Dokumcritumok. a magyar párttörtónet tanulmányozásához. 
,  V.  köt. 1939-1945. Bp.., 1955. 

5o,./ Az illegális Szabad Nép Bp.., 1955.   

51./ PIA A/XIII./1/1944/6- 

IX. A bányamunkások harca a nyilas rémuralom ellen. 
A szénmedence felszabadulása 

1. . / A bányászok élete a Horthy-rendszerben Bp., 196o. 303.1.. 
2./ Berend T.I.- Ránki. Gy. id.m. 541.1. 

3../ Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása Bp.,  196o. 
139-140.1. . 	 . 

4.7 A bányászok élete a Horthy-te dsz bhen Bp., 1960. 3o3.1. 

5./ OL MÁK Rt. Titkárság. Nyilaskeresztes Párt , temékenysége 
6./ Kovács Klára id.cikk Dolgozók Lapja 1955. 5.sz. 

7./ A aárisápi partizánharcokra vonatkozóan lásd Kocsis 
Tamás: Sárisáp első felszabadulása c.  cikkét/Magyar  
Nemzet 1964. junius 21.; Kovács Béla: Fejezetek a 
sárisápi partizánok történetéből c.  cikkét /tiJ Világ 
1955. 3.sz./ Magyar szabadságharcosok a fasizmus 
ellen 	Bp., 1955. 	.. 	. 

8./ Kovécs Klára id. cikksorozata Dolgozók Lapja 1955. 5.sz. 

9./ U.o. 

FÜGGELÉK 

l./ OL MÁK Rt. Levelezés 1939-1944.'A Bányakapitányság ' 
kérdőiveire.adott válaszok alapján összeállitott táb- 
lázat az oroszlányi üzem 194o-1941-es termelési ada-
tai nélkül. Az országos adatok Berend T.I.- Ránki Gy. 
id.m. alapján 409.1. 	. 

2./ OL MÁK Rt. levelezés 1939 -1944. 
3,/ U.o, 
4./ U. o, 

5./ U,o•  

6./ U.o, 	 . 

Q './ U.o. és Berend T.I.- Ránki Gy. id. m. 412.1. 
8./ U.o.  

9./ U.o, 

lo, / U.o. 

.11./ Magyar statisztikai 4irkisimm zsebkönyv XIII. .évf. 1946. 
. Bp., 1946. 1. Lakás, fütés._és világitás.bér nélkül. 

la./ U.o. 110-111. 1. Az 1942.'adatok'a Magyar Statisztikai 
Évkönyv L. évf. 1942. Bp., 1944. alapján kiszedve. 122.1. 

13./ OL MÁK Rt. Levelezés 1939-1944. 
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