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Kezdetek, a széntelep megismerése

139 év az emberi élet léptékével mérve matuzsálemi
kornak számít, a hazai mélymûveléses szénbányászat-
ban is tiszteletre méltó idõt jelent. Egymást követõ
bányászgenerációk szakmai sikere, a természettel vívott
folyamatos küzdelem, amelyben ha áldozatok árán is,
de a bányász gyõzött, az emberi munkának olyan
történelme, amely tiszteletre és megbecsülésre kötelez
mindnyájunkat.

Mi történt a nagyvilágban és hazánkban, hogy 1865-
ben Puzdor Gyula ajkai földbirtokos Hont cseh bánya-
mérnököt felkérte a szénkutatásra? Bár a szenet már
több mint száz évvel korábban is bányászták � 1755-tõl
Magyarországon, Brennbergbányán is � ám a szén irán-
ti egyre növekvõ igényt a XIX. században valójában a
gõzgépek munkába állítása váltotta ki. 1807-ben indult
Angliában az elsõ gõzhajó, majd 1825-ben az elsõ gõz-
mozdony. 1846-ban megindult a magyar vasúthálózat
kiépítése, a budapest�váci vasút üzembe helyezése után
a Dunán és a Balatonon üzembe helyezték az elsõ
gõzhajókat. Jedlik Ányos elektromotorja, Déri, Bláthy,
Zipernovszky transzformátora jelzi, hogy a villamos ipar
fejlesztésében hazánk is az elsõk között volt. Malmok,
téglagyárak épültek, növekedett a vaskohászat termelé-
se. Mindez együtt egyre növekvõ energiaigényt jelen-
tett, amit akkor még csak a szénbányák biztosíthattak.
Ugyanakkor az 1860-as évek, a szabadságharc után,már
megbékélt társadalmi környezetet jelentettek, ami ked-
vezett hazánk rohamos ipari fejlõdésének.

Az ajkai szénbányászat megindításához még valami
illetve valaki kellett, mint minden döntéshez � egy em-
ber. Ezmaga Puzdor Gyula volt, széles látókörû, irodal-
mat kedvelõ, sõt mûvelõ ember, aki Jókai Mórral, Pe-
tõfi Sándorral is közeli, baráti kapcsolatot tartott fenn.
E mûvelt ember felismerte, hogy az épülõ székesfehér-
vár�szombathelyi vasút kedvezõ helyzetet teremthet a
földbirtoka alatt feltételezett kõszén kitermeléséhez.

A Hont bányamérnök által lemélyített kismélységû
kutatóakna eredménytelen volt. Puzdor Gyula ezután

Hantken Miksát, korának neves geológusát kérte fel,
hogy értelmezze a kutatást és a földtani környezetet, aki
1866-ban terepbejárása után a kutatás tovább folytatá-
sát javasolta és a széntelepes összletet faunája alapján
felsõ kréta korúnak minõsítette.

A késõbbi külszíni és földalatti kutatások alapján a
feltárt felsõ kréta összletben három széntelepes csopor-
tot ismertünkmeg. Az alsó telepcsoport 15-20m vastag,
tartalmazta a II-VI-os telepeket, változó vastagságú
meddõ beágyazásokkal. Felettük 10-15 m-re a középsõ
4-5 m-es telepcsoport következett, amelyben az I-es, a
mûrevaló �borostyán� telep volt található. A felette 15-
20 m-re következõ 0-ás telep már nem volt mûrevaló. E
60-80 m-es összlet fedõjét 50-100 m vastag eocén
mészkõ képezi. A széntelepes csoport feküjében triász
dolomit, helyenként jura mészkõ található. Mindkét
kõzet vízbetörés veszélyek forrása volt, amellyel késõbb
minden aknaüzemnek meg kellett küzdenie.

Az ajkai szénmedence ÉK-DNY-i irányban 12 km
hosszban 2-4 km szélességben határolható le. Az eocén
idõszakot követõ tektonikai mozgások 10-40 m-es ver-
tikális elmozdulásokat eredményeztek, amelyek az
egyes területek mûvelésbe vonását megnehezítették.
Ezek a vetõk késõbb a bányaterületek határvonalát is
képezték (1. sz. ábra).

Rövid történeti áttekintés

1869-ben Puzdor Gyula egy pesti társaságnak, a Ko-
hen Testvéreknek adta el a szénkiaknázás jogát. A társa-
ság ma is elismerésre méltó lendülettel kezdte meg a
bocskor-ároki szénkibúvás közelében a bányászati
feltárásokat. Lemélyítették az Emma és Krisztina ak-
nát, megkezdték a Gyula és Ödön táró kihajtását, az
ajkai állomástól induló szárnyvasút kiépítését és mun-
kásaiknak 6 lakóházat építettek. 1871-ben meghívták
Szabó József geológust a feltárt széntelepek szénvagyo-
nának felmérésére, aki így jellemezte a területet �a
telep� zavarodást mutatva elõjõ� bányászati nyerése
aknák által kényelmesen eszközölhetõ, egy tetemes

Élt 139 évet,
befejezte termelését az ajkai szénmedence utolsó aknaüzeme:

Ármin bánya
KOZMA KÁROLY okl. geológus, környezetvédelmi szakmérnök (Ajka)

2005. szeptember 3-án a Bakonyi Erõmû Rt. Mûvelõdési Házában a Villamos és
Bányásznapon megtartott Emlékülésen a szakmai és társadalmi szervezetek közössége
együtt búcsúzott az ajkai szénbányászattól. Jelen írásban � az ott elhangzott búcsúbe-
szédben a szerzõ áttekinti az ajkai szénmedence történetét.
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kõszénipar fejlõdésre ott a természet által minden adva
van � bízvást jósolhatjuk, hogy a Bakony ezen tája a
kõszénipar egy új központjává fogja magát néhány év
alatt kinõni�. S ha ma, település környezetünket
magunk elé idézzük, el kell ismerjük, hogy Szabó József
jól látta elõre a jövõt.

Ám, nem tudni miért, 1872-ben egy bécsi érdekelt-
ségû banknak adták el a bányászati jogot, amit 1873-ban
az is tovább adott a bécsi központú Kohlen Industrie
Vereinnek, vagyis a Szénipari Egyesülésnek, amely 50
évig, 1923-ig gyakorolta a tulajdonosi jogot. Ez a tár-
saság, amely Csehországtól Ausztrián át Horvátországig
arany, ezüst, rézbányákat üzemeltetett, hosszú évtize-
dekremeghatározó szakmai és technikai hátteret tudott
biztosítani az induló ajkai szénbányászat számára. 1912-
ben a Szénipari Egyesülés központját a cseh Teplitz
Schönauba helyezték át, részvényeinek többségétGeorg
Hirsch német tõkés vette meg, akinek nevét
a György-táró õrzi.

1923. július 1-jén a Szénipari Egyesülés a
tulajdonjogot a Budapesten bejegyzettAjkai
Kõszénbánya Rt.-nek adta át, a fõrészvényes
továbbra is Georg Hirsch maradt. Hirsch
1935-ben az Egyesült Izzónak adta el rész-
vényeit, így az Izzó megkezdhette nagy ajkai
ipartelepítési programját.

1946. január 1-jével államosították az
ajkai bányákat, és azok a következõ években
egy vállalatban, Ajkai Szénbányák N. V.
(Nemzeti Vállalat) néven mûködtek. 1952.
január 1-jén megalakult a Középdunántúli
Szénbányászati Tröszt, ennek önálló, B
kategóriás vállalatai lettek az Ajkai-, a
Csékúti-, és a Padrag Bánya N. V.-ok, majd
1954. január 1-jétõl üzemi jogkörû bánya-
ként mûködtek 1981-ig. 1981-ben, aVeszpré-
mi Szénbánya Vállalat megalakulása után,
összevonták a három bányaüzemet Ajkai
Bányaüzem néven. 1993. április 1-jével a
Bakonyi Hõerõmû Vállalat integrálta a

bányát, s annak Bányászati Igazgatósága látta el az
üzem irányítását. 1997-ben befejezte termelését Padrag
Bánya, 2000-ben Jókai Bánya, és 2004-ben a legrégebbi
bányaüzem, Ármin Bánya, igazolva a szólásmondást,
hogy elsõkbõl lesznek az utolsók (2. sz. ábra).

Ármin Bánya

Az elsõ aknák, tárók kiépítésével megindult a Gyu-
la-tárói terület intenzív mûvelése. Az elsõ évtizedekben
csak a jó minõségû, legalsó VI. telepet fejtették. Az elsõ
év 8200 tonna termelése hamarosan 80-100 000 t
körülire emelkedett.

1877-ben Gyula-mezõben lemélyül a Zichy akna (45
m) amelyhez kapcsolódó fõvágatokkal az Ödön tárót
tárták fel és fejtették le a VI-os telepet. Gyula táró szén-
vagyonának gyors lefogyásával újabb bányaterületek

1. ábra: Az ajkai szénmedence földtani szelvénye

2. ábra: A Bakonyi Erõmû Rt. ajkai bányái
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termelésbe vonására volt szükség. 1886-ban lemélyítet-
ték a csingervölgyi irodaház mellett a Fõaknát, amely-
hez egy szintes szállítóvágat csatlakozott. A Pityerdomb
és a Gyula-mezõ mélyebb területét az 1904-ben lemé-
lyített Ármin szállítóakna és a közelében mélyült lég-
aknához csatlakozó vágatrendszerrel tárták fel. Ármin
akna fa aknatornyát az 1909-es bányakatasztrófa után
acél toronyra cseréltek, amelyet Kóczián cseh mérnök
tervezett, és ekkor mélyítik az új cservári légaknát. Az
eredeti, gõzzel mûködtetett szállítógép a múzeumban
megcsodálható. A gõzt az 1960-as években lebontott
akna melletti kazánház gépei szolgáltatták. Az Ármin
aknához csatlakozó és 1924-ben kihajtott György táró a
benne felszerelt végtelenkötelû szállítóberendezéssel a
bánya bezárásig meghatározó feltáró rendszere lett az
aknaüzemnek. A légellátás javítására a 79-es mezõ D-i
részén 1924-ben mélyítették le a Jolán légaknát. A szén
minõsége iránti igény csökkenése tette lehetõvé, hogy
Ármin akna mezõrészeit többször is újból feltárják. Így
lehetett lefejteni a 79-esmezõ I-II-III-as telepeit, a cser-
vári mezõ, valamint Gyula mezõ � Ödön táró visszaha-
gyott III-IV-es telepeit.

Ármin Bánya, és az egész településkörnyezet ener-
giaellátását, ipartelepítését hosszú évekremeghatározta
az 1912-ben a Fõakna közelében üzembe helyezett
Kiserõmû.

A felsõcsingeri bányaközpont Alsócsingerbe tele-
pült, ahol irodaház, igazgatói lakás és bányász lakó-
házak épültek, az aknatelepítéssel egy idõben. 1938-ban
Felsõcsingerben a Gyula táró közelében a Gizella táró
kihajtásával megkezdõdött a késõbbi Kossuth akna
területének feltárása. Az 1950-54-ben mélyített lejtõs-
pályákkal és a hozzájuk csatlakozó fõvágatrendsze-
rekkel kerültmûvelés alá az É-i, ÉK-i és K-imezõ. A III-
IV-V-VI-os telepek lefejtése után a bánya 1981-ben
bezárásra került. E két aknaüzem az Ajkai Bányaüzem-
hez tartozott.

Jókai Bánya

A bánya kiépítése a már korábban lemélyített Jolán
akna szállítóaknává történõ átalakításával kezdõdött. A
feleségérõl, Zittel Jolánról elnevezett aknát Aschner
Lipót vezérigazgató avatta fel 1938. november 24-én. Az
1939-ben lemélyített légaknával minden feltétel adott
volt a terület mûvelésére. A bányaterületet Ármin és
Padrag Bánya felé 10-30 m-es vetõ zárja le. Az aknától
indított ereszkékbõl kihajtott csapásirányú fõvágatokkal
tárták fel az É-i és D-i mezõk jó minõségû II-VI-os
telepeit.

Az 1970-es években az Oszkár mezõ feltárására
került sor, ám komoly vízbetörés veszélyessége miatt a
mezõt végül feladták. Sokat javított a bánya vízvédelme,
légellátása és személyszállító rendszerének korsze-
rûsítése terén az 1962-ben lemélyített Beszálló akna.

Padrag Bánya

A bánya kiépítése a közel 250 m mély Szkip- és a
Táncsics szállító akna mélyítésével kezdõdött 1940-ben.
Az akna alatti zsomprendszer üzembe helyezése után
1948-ban indították az elsõ frontfejtést, melyben 20 m
elõrehaladás után a fekübõl 4,6 m3 vízbetörést kaptak �
a természet mintegy jelezte, hogy nem lesz könnyû élete
az aknaüzemnek. A hatóságok ezt követõen, csak isza-
polásos kamrafejtést engedélyeztek.Újabb frontfejtésre
csak a Hunyadi akna lemélyítése után került sor. A 220
mmély aknát 1952-56 között mélyítették és összekötöt-
ték a Táncsics akna + 20-as szintjével. A Hunyadi és
Táncsics aknamezõk pótlására a mélyebb helyzetû
Kolontár I. bányamezõ feltárása 1978-85 között történt.
A fúrásokkal korábban megkutatott reménybeli terület
a feküvízszint tervszerû süllyesztése ellenére komoly
víz- és kõzetnyomás veszély mellett lett volna mûvel-
hetõ. E körülmények miatt ezt a mezõt is felhagyták.
Padrag Bányát a Hunyadi északi mezõ maradék gyenge
minõségû III-IV. telepének lefejtése után 1997-ben
bezárták.

Technikatörténet

A bányák földalatti fõ munkaterületén a vágathaj-
tás, fejtés, szállítás külön-külön is szakmatörténet.
Dicsekvés nélkül elmondható, hogy a korszerû tech-
nikák alkalmazásában az ajkai bányaüzemek a magyar
szénbányászatban az elsõk között voltak.

Ármin aknán az elsõ évtizedekben a csapásirányban
hajtott szintes szállítóvágatot úgy hajtották ki, hogy
abban a lóvontatású csilleszerelvény elférjen. Ám 1912-
ben már két szállítóvágatban elektromos meghajtású,
végtelenkötelû szállítóberendezés mûködött. A vágatok
nagy részét kezdetben fával biztosították, ám az aknákat
és a hosszú élettartamú vágatokat téglával falazták. Az
1940-es évektõl tért hódítottak a betonidomkõvel, a
MOLL-ívekkel, valamint a vasbeton trapézszerkezetek-
kel biztosított vágatok, végül, az 1960-as évektõl a fõ
vágatbiztosító anyag a TH ív lett.

A vágathajtásnál kezdettõl fogva fúrás-robbantással
jövesztettek. A kézi fúrást az 1920-as évektõl már a sûrí-
tett-levegõs fúrókalapács váltotta fel.

A vágathajtásnál jövesztett szén felrakására 1954-
ben kísérleteztek a Hidasi-féle rakodógéppel, amelyet
az EHOR gépek különbözõ típusai követtek, majd
1984-tõl az AM-50-es vágathajtó gépeket alkal-
mazták.

A kamrafejtéseket egészen az 1960-as évek elejéig
alkalmazták, de azokat fokozatosan felváltották a na-
gyobb termelést adó széles homlokú frontfejtésekkel.
Ármin aknán telepítették a magyar szénbányászat elsõ
frontfejtését 1928-ban, Bóday Gábor bányaigazgató
külföldön szerzett tapasztalatait felhasználva. A vastag
VI-os telep mûvelésénél Kossuth aknán mûfõtével
kísérleteztek. Kossuth és Jókai bányán ikerfejtéseket
alkalmaztak a közelfekvõ telepek egy idõben történõ
lefejtésére. A frontfejtéseket kezdetben fával biztosí-
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tották, úgy, hogy a telepek durva meddõbeágyazását
bordás tömedékelésre használták a faanyag meg-
takarítása céljából. Jókai Bányán 1943-47 között,
hazánkban elsõként, a tûz- és vízveszély mérséklésére
hajító tömedékeléses frontfejtéssel kísérleteztek. A kül-
színrõl csöveken, szállítórendszeren az Smezei ikerfej-
tés homlokára juttatott elõzetesen megtört meddõ-
anyaggal töltötték ki a fejtési üreget. A fejtések fabiz-
tosítását 1937-tõl fokozatosan egyedi acéltámok vál-
tották fel, melyeket kezdetben csak a keresztezõdé-
sekben alkalmazták. Az elsõ Becorit acéltámokkal biz-
tosított frontfejtést Jókai Bánya D-i mezejében 1958-
ban indították. A súrlódásos támokat késõbb félhid-
raulikus, hidraulikus támok váltották fel. 1963-ban a
bánya 13 frontfejtését gyakorlatilag acéltámokkal biz-
tosították.

A magyar szénbányászat elsõ páncélpajzsos frontfej-
tése is az ajkai szénbányászathoz kötõdik. 1952-ben né-
hány hónapig Padrag Bányán kísérleteztek a 16 egység-
bõl álló, Tatabányán gyártott pajzsokkal, majd Jókai
Bánya egyik 20 m szélességû fejtésében, 1953-ban két
hónapig folytatták a kísérletet.

A gépesített fejtésbiztosítást Magyarországon
elõször Jókai Bányán alkalmazták. Az angliai Dobson
cég Atlantic típusú önjáró biztosító egységeinek mûkö-
dését a vállalat szakemberei a helyszínen tanulmányoz-
ták. 1964. november 1-jén indult a Jókai Bánya É-i me-
zõjében a Dobson önjárókkal biztosított fejtés. Az ön-
járókat késõbb Padrag Bánya vette át, és a Hunyadi É-i
mezõ egyik fejtésébe szerelték be, majd rövid idõ után
Dudar bánya vette át azokat. 1965-tõl Ármin aknán is
alkalmazták ezt a biztosítási módszert, majd néhány év
után az egységeket kiselejtezték. Az önjáró pajzsok új-
raalkalmazására a 70-es évek végén került sor. A Vár-
palotán gyártott VHP típusú önjárókat mindhárom bá-
nyaüzemben alkalmazták.

A biztosítás korszerûsítése mellett a jövesztõgépek
különbözõ típusaival is kísérleteztek a fronti teljesít-
mény növelésére. Az 50-es évektõl szovjet-lengyel rése-
lõgépeket alkalmaztak. Hátrányuk volt a homlok
esetenként váratlan, nagy tömegû kidõlése. 1965-ben
egy Ármin aknai haláleset miatt a bányahatóság alkal-
mazásukat megtiltotta. Feladatukat ezt követõen a
gyaluk és maróhengerek legkülönbözõbb típusai vették
át. A széntermelés növelését szolgálta a Jókai Bányán
1967-tõl egyedi támokkal biztosított frontfejtésekben
alkalmazott fedõszén omlasztásos jövesztés. Késõbb a
VHP 730-732-es típusú önjárókat is alkalmassá tették
az esetenként 8-10 méteres telepösszlet omlasztásos
jövesztésére.

A földalatti anyagszállítás korszerûsítése mellett a
bányák az élõmunka hatékonysága érdekében külön-
bözõ személyszállító rendszereket építettek ki a 60-as
évektõl. Gumiszalagon történõ alsó-felsõ ági személy-
szállítás, lanovka, Beco-bahn pályakocsik, altárói moz-
donyszállítások, vitlával mûködtetett pályakocsik
könnyítették meg a munkások erõtpróbáló gyalogos
közlekedését a munkahelyekig. 1945-ig természetes
volt, hogy a dolgozók 6-8 km-es körzetbõl gyalog vagy

biciklivel jártak a bányákhoz. A szervezett munkás szál-
lítás �fakaruszokkal� kezdõdött, majd rendszeres
buszjáratok szállították a bányászokat. Az aknákmellett
kiépített osztályozókról a szenet az 50-es évekig saját
üzemeltetésû mozdonyokkal vontatott vagonokkal jut-
tatták el az ajkai vasútállomásig ill. 1943-tól az ajkai
erõmûbe. A rekonstrukciós program keretében meg-
építették a Kossuth-aknát, a Jókai és a Padrag Bányát a
Központi Osztályozóval összekötõ kötélpályákat. Mivel
Ármin aknát 1959-ben bezárásra ítélték, ott ekkor nem
építettek, az 1963-ban felmért ásványvagyona azonban
olyan jövõt mutatott, hogy 1965-ben mégis kiépül a
kötélpálya. Az események igazolták, hogy az ásvány-
vagyonbecslés a jövõt illetõen megbízható �jóslatnak�
bizonyult.

Bányaveszélyek

Vízveszély

Az aknaüzemek fekü-fedõ vízveszélyességével a
+220 mBf. karsztvízszint alatt mûvelt területeken kel-
lett számolni. Az évek során összesen 195 vízbetörés
volt; Kossuth aknán 11, Ármin aknában 34, Jókai bá-
nyában 76, Padrag Bányán 74. Az összes vízbetörésbõl
160 a fedõ-, 35 a fekü kõzetekbõl származott.

Ármin aknában a feltárt cservári mezõben 1907-ben
jelentkezett az elsõ 4,0 m3/p-es fekü vízbetörés, amelyet
az Ármin folyosó szintes vágatával vezették el az akna
mellett kiépített zsomprendszerbe. 1912-ben egy 5,0
m3/p-es váratlan fedõ vízbetörés az egészmezõt elárasz-
totta, komoly termeléskiesést okozott, de az 1927-ben
bekövetkezett nagyobb, 10 m3/p-es, fedõ vízbetörés kö-
vetkezményeit már sikerült kivédeni.

Kossuth akna legnagyobb vízbetörése 7,0 m3/p
mennyiséggel az É-i mezõben volt.

Jókai Bányán az É-i mezõ 85. sz. vágatának kihajtá-
sánál jelentkezett 3,5 m3/p fekü vízbetörés, amely � ha
csökkent hozammal is tartósnak bizonyult � egészen a
bánya bezárásáig,. Az Oszkár mezõ 40-50 m3/p hozamú
emlékezetes vízbetörése a cservári mezõ öreg mûvele-
teiben tárolt vízbõl fakadt.

Táncsics aknában az 1948-ban indított elsõ frontfej-
tés alig haladt 20 m-t, amikor a feküben jelentkezõ 4,6
m3/p vízbetörés jelezte, e veszéllyel az aknaüzem továb-
bi életében számolni kell. A legnagyobb vízbetörés
1970-ben, a Hunyadi aknamezõ 301/II. sz. fejtésében
következett be 70 m3/p hozammal. A fedõ vízveszély
ellen a továbbiakban az eocén mészkõbe fúrt vízlecsa-
poló fúrásokkal védekeztek. A Kolontár I. bányame-
zõben a fekü dolomitba és fedõ mészkõbe mélyített
fúrásokkal, tervszerû vízszintsüllyesztéssel kísérelték
meg a vízbetörés-veszély mérséklését. Mindezek elle-
nére a mezõ kedvezõtlen megítélését a fokozott víz-
betörés veszély okozta.

A bányavíz emelés költséget csökkentette, hogy az a
1970-80-as években a kiemelt víz egy részét ajkai fel-
használók � erõmû, timföldgyár, városi vízmû � vették
át.
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Tûzveszély

A bányák tûzveszélyes besorolásúak voltak. Külö-
nösen a II-es és VI-os telepek mûvelésekor lehetett
fokozott tûzveszéllyel számolni, ami ellen kezdettõl
fogva tûzgátakkal védekeztek. Már 1916 elõtt 20-22 fõt
�tûzimunkán� foglalkoztattak. A gátak döngölt agyag-
gátak vagy téglafalak voltak. Jókai és Kossuth aknán
külszíni fúrólyukon, Padrag Bányán a Táncsics aknán
adtak le lösziszapot, hogy a melegedés centrumait
beiszapolják, illetve a fejtési üregbe juttatvamegelõzzék
azokat. A villamos vezetékek kiépítésével, a gumisza-
lagok alkalmazásával nõtt a bányában az exogén erede-
tû tüzek veszélye is. Ezért az 1960-as évektõl a szalagok
mellé tûzvédelmi vízvezetéket építettek.

A szalaghajtómûvek tûzvédelmére a KDT szakem-
berei automatikus tûzoltó berendezést, a PESCHEKA-
t dolgozták ki, amely hõ érzékelésen és porlasztott víz-
függöny elvén mûködött (Perschi Ottó, Scherer József,
Karsai József nevét õrzi e módszer). A felderített bá-
nyatüzek lokalizálásánál kemény habot is felhasználtak.
1953-90 között az összes endogén tûzesetek száma 296
volt, exogén tüzet 8 esetben észleltek. Az ajkai szén-
bányászatot kezdettõl sújtó gyakori tüzek, fekü, fedõ-
vízbeáramlások, kõzetomlások ellenére a legnagyobb
emberáldozatot mégis egy exogén tûzeset követelte.
1909. január 14-én 56 Ármin aknai bányász vesztette
életét a légakna elektromos zárlatából származó tûz
miatt. Ez a mai Magyarország második legnagyobb bá-
nyakatasztrófája.

Sújtólégveszély

Az 1970-es évek elejéig az ajkai szénbányák nem
minõsültek sújtólégveszélyesnek, bár Rozlozsnik Pál
1935-ben említést tesz a cservári mezõ fejtéseinél jelent-
kezõ, kék lánggal égõ gázról. Az 1920-as, '30-as években
még csak a felügyelet részére állt rendelkezésre 3-4 biz-
tonsági benzinlámpa.

Három metánfellobbanás ismert: 1965-ben Padrag
Bányán, 1966-ban Jókai Bányán és 1971-benÁrmin Bá-
nyán. Ezt követõen a bányaüzemeket I. osztályú sújtó-
léges bányáknak minõsítették, a karbidlámpa helyett
akkumulátoros és biztonsági benzinlámpa használata
lett kötelezõ.

Az ajkai szén illóanyag tartalma miatt (10%) 1969-
ben a bányákat szénporrobbanás-veszélyesnek minõsí-
tette az Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség.

Bányamentés

Az 1909. január 14-i bányakatasztrófa mentõlegény-
ség kiképzését tette szükségessé. 1923-ban megépült
Ármin akna mellett a mentõállomás, amelyben pullmo-
tor, 4 Dräger készülék, hordágy volt. A mentõlegénység
30 tagból állt, egészségügyi kiképzésben is részesültek.
1938-ban a bányahatóság elõírta, hogy a távolabbi
aknaüzemeknél is mentõállomásnak és mentõkészülé-
keknek kell lenni gyors bevetés esetére. Így 1938-ban
Felsõcsingerben, Jolán aknán, majd 1941-ben Padrag
Bányán is létesül mentõállomás. 1955-ben Jókai Bá-

nyán alakították ki a Központi Bányamentõ Állomást,
mely 1965-ben azÁrmin aknai volt Kiserõmû épületébe
költözött.

Hírközlõ rendszerek �
segéd- és szolgáltató mûhelyek

A bányamunkát segítõ távbeszélõ hálózati rendszer
kiépítése 1894-ben kezdõdött. A késõbbi évtizedekben
a bányaközpontok és földalatti munkahelyek között is a
technika fejlõdésének megfelelõ, korszerû távbeszélõ
rendszert építettek ki. 1965-tõl modern hírközlõ beren-
dezésekkel diszpécserközpontok irányították a földalat-
ti szállító rendszereket.

A bányák mellett segéd- és szolgáltató mûhelyek se-
gítették a meghibásodott gépek, támok javítását, a bá-
nyamunkához szükséges anyagok beszerzését, pótlását.

Szénelõkészítés

1878-ban Felsõcsingerben felépült az elsõ szénosztá-
lyozó. Alsócsingerben késõbb, Jókai Bányán majd
Padrag Bányán is épült osztályozó, az utóbbinál törõmû
is. Az ajkai szenek fogyasztói az elsõ években a saját
fogyasztás mellett a dunántúli tégla- és cukorgyárak,
malmok, mészmûvek voltak. Késõbb az Ajkán meg-
települt üzemek, gyárak lettek a fõ fogyasztók. A ház-
tartási darabos szenet a válogató szalagoknál nõi kezek
tisztították meg a meddõtõl. 1960-tól az erõmû melletti
Központi Osztályozó vette át a szénelõkészítést.

Szakképzés

A szervezett vájároktatás 1936-ban indult az ajkai
bányáknál, amikor a segédvájárok vizsgát tettek az
üzem vezetõje és a bányakapitányság képviselõje elõtt.
1945 után vájártanfolyamok indításával mérsékelték a
szakemberhiányt, majd a bányák vezetõi úgy döntöt-
tek, hogy Alsócsingerben létrehozzák az ország elsõ
vájártanuló intézményét, amelyet 1949-ben szerveztek
meg. 1951-52-ben felépült a Ságvári Endrérõl elne-
vezett, késõbb a Bercsényi Miklós diákotthon, illetve
az iskola. Az egyre korszerûbb technika alkalmazása
egyre magas szinten képzett munkaerõt igényelt. Az
utolsó vájártanulók 1984-ben fejezték be tanulmá-
nyaikat. Az iskola más szakmák oktatásával pótolta a
vájároktatást.

Statisztikai adatok

A bánya termelése 1873-ban 8200 t-val kezdõdött,
és 1893-ban érte el a 100000 t-át. Jókai és Padrag Bánya
belépése után 1953-ban a medence termelése elõször
haladta meg az egymillió tonnát. 1964-90 között évi 1,6-
1,9 millió termeltek, amit az említett korszerû technika
alkalmazásával értek el. Ezután a termelés fokozatosan
csökkent. Ármin Bánya 2004. évi termelése 347486 ton-
na volt. Az ajkai szénmedence 139 évének összes ter-
melése 87951640 tonna volt (3. sz. ábra), ennek érde-



kében 988 463 fm vágatot hajtottak ki. A termeléshez
igénybe vett létszám 1876-ban 242 fõ volt, ami 1960-ig
folyamatosan nõtt, 1960-80 között 4000-4500 fõ között
ingadozott. A termelés mérséklése a létszám csök-
kenését is eredményezte, az utolsó év létszáma 269 fõ
volt.

A szénbányászat hatása a településkörnyezetre,
szociális-, kulturális- és sport eredmények

Az elsõ kis felsõcsingeri bányász lakótelep után a
bányák telepítésével együtt új lakótelepek épültek. Az
1886-ban épült alsócsingervölgyi-börköskúti épületeket
követte az 1920-as években a tisztek-altisztek részére
épült Viktor-telep, a '40-es években a Jolán-telep sze-
rény lakóépületei, majd Padrag Bányamár korszerûnek
mondható bányászlakásai. A bányatelepek egészség-

ügyi ellátását 1876-tól Ajka körzeti orvosai biztosítot-
ták, ám 1924-tõl önálló bányaorvosa volt már az Ármin-
aknai üzemnek. AViktor telepen épült, jól felszerelt kis
�bányakórházból� késõbb a �Fekete gyémánt� éttermet
alakították ki. 1948-ban Alsócsingerben, majd Pad-
ragon rendelõt adtak át. A '60-as években az üzemek
mellett súlyfürdõk is épültek.

1876-tól Felsõcsingerben, 1926-tól Alsócsingerben
az iskola adott helyet az istentiszteleteknek. Ez utóbbi
mellett 1929-ben épült szerény torony harangját a
bányászok adományaiból készítette Szlezák László
harangöntõ mester.

Ajka településkörnyezetének ipari fejlõdésében a
mágnes szerepét játszotta a szénbányászat. 1878-ban
települt Ajkára az Üveggyár. Puzdor Gyula felsõcsin-
geri kis téglagyára helyett 1910-ben egy nagy kapacitású
gyár épült Ajkán. 1927-tõl az úrkúti mangánbányát
árammal és vízzel látja el a bánya. 1937-ben az Egyesült
Izzó Alsócsingerben felépítette a világ elsõ kripton
gyárát. Egy nagyobb kapacitású gyárhoz kezdtékmeg az
Ajka I. erõmû építését, ámmellémár nem kripton gyár,
hanem timföldgyár és alumíniumkohó épült tovább
növelve az iparosodást.

A szénbányászat jelentõs hatást gyakorolt a környék
kulturális életére is. Már az 1910-es években tiszti- és
munkáskaszinó mûködött, ahol nemcsak koccintással
telt az idõ, hanem közösségi és szakmai problémákat
beszéltek meg, egyfajta korabeli információs központ
volt. Az ajkai bányászközösség kulturális élete igazi el-
indítójának, támogatójának 1923-tól Aschner Lipót ve-
zérigazgatót tekinthetjük. 1925-ben védnöksége alatt
megalakult az Ajkacsingervölgyi Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület, az 1928-ban felavatott zászlójuk a múzeumban
megtekinthetõ. Versenyeket nyertek, tûzoltóbálokat
szerveztek, és nemcsak a bánya, hanem a környék tûz-
védelmét is ellátták. 1923. július 1-én Bányász és Iparos
Olvasókör alakult, amely kimondottan a bányászok mû-
velõdését volt hivatva szolgálni. Dal- és színjátszó cso-
portot alakítanak, amelynek tagjai ünnepi rendezvénye-
ken léptek fel, ám 1934-ben a csoport feloszlott. 1924.

június 3-án alakult meg az Aj-
kacsingervölgyi Zeneegylet. A
létrehozott zenekar ezt köve-
tõen nemcsak a bányatelep
ünnepi rendezvényein szere-
pelt, hanem a megye több te-
lepülésén is igénybe vették
õket, különbözõ ünnepi ese-
mények, táncmulatságok al-
kalmával. A Zeneegylet szel-
lemét õrzi ma is a Bányász Ze-
nekar, hasonló elkötelezett-
séggel, mint alapító elõdeik.

Az 1953-ban Alsócsinger-
ben felépült kultúrotthonban
gyakran fõvárosi színészek,
zenekarok is szórakoztatták a
bányászközösséget. 1969-ben
ennek feladatát vette át a Bá-

nyász Mûvelõdési Központ.
Padrag BányaMûvelõdési Háza 1966-tól nemcsak a

bányász közösség mûvelõdési és szórakoztató központ-
ja lett, hanem a településé is.

1973-ban a Padragi Bányák támogatásával alakult
meg a Padragi Bányász Férfikórus, 1976-ban az Ajkai
Bányáknál a Borostyán Férfikórus. Sok rendezvényen
vettek részt és reméljük, hogy a zenekarral együtt zász-
lóvivõi lehetnek a jövõben is a bányász hagyományápo-
lásnak.

1959-ben Ruzsinszky István fõmérnök kezdeménye-
zésére megalakult a Mûszaki Klub. Itt vetõdött fel a
Bányászati Múzeum létesítése. Ebben nagy támogatást
kapott az Ajkai Bánya dr. Faller Jenõtõl, a Központi Bá-
nyászati Múzeum igazgatójától. A múzeum nagy társa-
dalmi összefogással, a KDT háttértámogatásával ké-
szült el. 1965. augusztus 6-án volt az avatása. Ez volt
Magyarország elsõ külszíni bányászati múzeuma. Dr.
Faller Jenõ avatóbeszédében így fogalmazott: �Meg
vagyok gyõzõdve, hogy néhány év múltán gazdag írásos
és tárgyi emlékek hirdetik majd az ajkai bányászat�
történetét.� A múzeum látogatói visszaigazolják dr.
Faller Jenõ meggyõzõdését. 1993-ban, az Erõmû 50
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3. ábra: Ajka bányák termelése 1870�2004. (88 051 870 t)
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éves évfordulóján átadott Jubileumi Emlékházzal
bõvültek az ipartörténeti látnivalók. 1991-tõl az ajkai
bányászok is megtartották a Borbála-napot, emlékezve
szakmánk védõszentjére, Szent Borbálára. Mindkét
ünnepen koszorút helyeztek el a Múzeumban, a bá-
nyász emlékmû elõtt. A szakma hagyományápolását je-
lentették az 1990-es évektõl rendszeresen megtartott
szakestélyek is.

Az Ajkai Bányász Sportkör 1924-ben szervezõdött,
amikor a labdarúgócsapat megalakult. Sikerévei az
1950-60-as években kezdõdtek, mikortól az ajkai bá-
nyászat reklámhordozói lettek a labdarúgó-, a nõi kézi-
labda-, az ökölvívó-, az asztalitenisz- és a tájfutó szak-
osztályok. Az Ajkai és Jókai Bánya együtt támogatta a
sportegyesületeket. 1976-ban a bányák társadalmi
összefogásával épült meg a mai Ajka város területén
mûködõ sportkombinát. Padrag Bányán 1947-ben ala-
kult a labdarúgó szakosztály, majd a kultúrházban teke
szakosztály mûködött.

Az alkotó emberek

Az elõzõekben bemutattuk, hogy az ajkai bányászok
mi mindent csináltak a magyar szénbányászatban elõ-
ször. Talán sikerült érzékeltetni, hogy az ajkai bányá-
szok a 139 év alatt mindig megtették, amit a szakma, a
nagyobb közösség tõlük elvárt. Ám elmondható az is,
hogy a nagy közösség sem volt hálátlan és értékelte
munkájukat.

Kossuth-díjat kapott 1956-ban Horváth Sándor vájár
(Jókai Bánya). A Magyar Népköztársaság Vörös Zászló
Érdemrendjét kapta késõbb ugyanõ, valamint Bohár La-
jos és nyolc csapattársa, Állami Díjban részesült nyolc
bányász, frontmesterek, vájárok. 1950-1990 között 7880
jelvényt, kitüntetést, oklevelet vettek át dolgozóink. Az
ajkai bányászok elõdeikre is emlékezve joggal mond-
hatják: �Nem voltunk mi akárkik�. De emlékeznünk

kell arra a 175 bányásztársunkra is, akik a legdrágábbat,
az életüket áldozták az ajkai bányászatért.

Áttekintve az ajkai szénbányászat fejlõdését, a bá-
nyamunka technikai fejlõdését, a bányaveszélyeket, a si-
keres múltból a nem kevés szakmáját értõ bányavezetõ
és fõmérnök közül két személyrõl külön is illõ megem-
lékeznünk.

Riethmüller Ármin 1878-1898 között volt a bánya ve-
zetõje. Szakmai munkája mellett a kezdetben német aj-
kú bányászközösség mindennapi életének megteremtõ-
je volt. Munkájáért, életmûvéért 1898-ban, nyugállo-
mányba vonulásakor, a megye, a járás vezetõi nagy ün-
nepség keretében búcsúztatták, ahol átadták neki a Fe-
renc József császár által adományozott arany érdemke-
resztet.

A másik bányavezetõCzekelius Günther, azaz Bóday
Gábor, aki 1928-tól 1948-ig volt a bánya vezetõje. A bá-
nyák korszerûsítése, új bányák telepítése fûzõdik szak-
mai munkájához, mindezzel sokat tett azért, hogy a
bányák úgy fejlõdhettek az 50-es évek után, ahogyan a
történetbõl ismerjük.

Az ajkai szénbányászat sikeres tevékenységéhez
nem kétséges, hogy a kezdetektõl ellenõrzõ feladatot
ellátó bányahatóság is hozzájárult. A szabályok betar-
tatásával sokat tettek a bányabiztonságért, de ennek
érdekében esetenként kikényszerítették a korszerûsítést
is. A hatóság vezetõi, különbözõ beosztású munkatársai
jó szándékkal, megértõ kritikai észrevételeikkel tá-
mogatták a bányamunkát.

Köszöntse valamennyi ajkai szénbányászt Varga
Gábor csingervölgyi bányász-zenész-költõ 1941-ben írt
néhány sora:

Mennyi ember él e vén földgolyón,
Mily sok, ki nem sejti, nem tudja
Bányász arc mitõl sápadt, barázdás,
Föld gyomrában milyen a munka.
Ember! Ha sors bányászt sodor eléd,
Öleld meg, rázd meg kérges két kezét!

KOZMA KÁROLY 1959-ben geológusként végzett az ELTE Geológus Szakán, majd 1978-ban környezetvédelmi szak-
mérnöki oklevelet szerzett a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 1959-62 között a tokodaltárói mélyfúrási üzemnél geoló-
gus. 1963-70 között az Ajkai Szénbányák (Ármin, Kossuth-akna) geológiai és MEO csoportvezetõje. 1971-72-ben a III.
Mongol Térképezõ Expedícióban térképezõ geológus. 1972-75 között az Országos Földtani Kutató- és Fúró Vállalatnál
osztályvezetõ. 1976-94-ig az Ajkai Bányaüzem vezetõ geológusa. Munkája mellett, illetve nyugdíjazása után 1985-2001
között az Ajkai Bányászati Múzeum vezetõje volt.

FELHÍVÁS
Az utóbbi idõben, sajnos, több esetben sem sikerült a BKL lapokat, meghívókat, ill. a tagdíj csekkeket tagtár-

sainknak eljuttatni.
Kérjük ezért tisztelt Tagtársainkat, hogy a személyi adataikban bekövetkezett változásokat � elsõsorban a

lakcímváltozásokat � az OMBKE titkárságán bejelenteni szíveskedjenek!

Cím: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
1027 Budapest, Fõ u. 68.
Telefon, fax: 1-201-7337
e-mail: ombke@mtesz.hu OMBKE


