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A 24 évvel korábbi (1935. július 14.), régi IX. fõkihú-
zó függõleges aknatûzhöz hasonló kiterjedésû nagy bá-
nyatûz keletkezett 1959. november 15-én éjjel a Tatabá-
nya X-es aknaüzemben a kihúzó fõlégvágatban, majd
onnan továbbterjedve a közeli fõkihúzó függõleges ak-
nában.

Az exogén bányatûz elõtt a fõlégvágat és a 7-8 m-rel
alatta, behúzó légáramban lévõ falazott szállítógépkam-
ra közti melegedést észlelve annak felszámolásával az
ilyen munkában szakmai ismeretekkel és tapasztalattal
rendelkezõ 732-es csapatot bíztuk meg. A munka a me-
legedés vízzel történõ hûtésébõl, locsolásából, folyama-
tos áztatásából, majd a készlet kiszedésébõl eredõ üreg
agyaggal történõ kézi tömedékelésébõl, végül iszapolás-
ból állt.

A fõlégvágat és a szállítógép kamra közötti kõzet-
rész átszakadása miatt új helyzet állt elõ. A füst és tûz a
fõlégvágaton a közeli függõleges légakna felé terjedt. A
mélyszinten dolgozómintegy 60 bányász Lois László fõ-
aknász irányításával, a rendszeresen oktatás tárgyát ké-
pezõ, üzemzavar-elhárítási terv pontos végrehajtásával
biztonságos útvonalon a külszínre menekült. További 50
személyt � mivel nem voltak közvetlen veszélyeztetve �
nem kellett kitelepíteni, õk a tûzfelszámolási munkála-
tokhoz rendelkezésre álltak.

Engem, mint a bányaüzem fõmérnökét, hajnali 1/4
3-kor riasztottak.

Megnyugtató volt számomra, hogy a mélyszintre te-
lepített dolgozók a kijelölt menekülési útvonalon vala-
mennyien sértetlenül távoztak a bányából. Monos Ru-
dolf fõmérnök bányamentõ-parancsnokkal és Barsi Ká-
roly területi fõmérnökkel azonnal az üzembe siettünk,
majd rövid tájékozódás után bányamentõ készülékkel a
lejtõsaknán a bányába mentünk.

A bányában a fõaknász jelentette a 60 fõre vonatko-
zó,már végrehajtott kiürítést, továbbá, hogy 50 dolgozó,
kiknek egy része bányamentõ, még rendelkezésre áll a
bányában a tûzfelszámoláshoz.

Áttekintettük a tûz közelében lévõ bányabeli rob-
bantóanyag raktárkészletének (350 kg paxit, nitrocertu-
sit, gyutacsok) lejtõsaknán történõ, már folyamatban lé-
võ kiszállításának folytatását, a robbantóanyag külszíni
biztonságos elhelyezését és õrzését.

Az idõközben megérkezett központi bányamentõk,
Daubner Rudolf vezetésével megkezdték a közösen ki-
jelölt két tûzgát építését. A központi bányamentõ állo-
más személyi állományának megérkezése után elegen-
dõ létszámú bányamentõ állt rendelkezésre a bányabeli
feladatokhoz, ezért a bányamentõ vizsgával nem ren-
delkezõ dolgozókat a külszínre telepítettük. Hanesz Jó-
zsef iszapmestert a függõleges akna aljának figyelésével,
Gyöngyösi József bányamentõt a lejtõsakna alsó rako-
dói távbeszélõnél külszíni kapcsolattartással bíztam
meg.

Miután a tûz miatt a függõleges aknai távbeszélõká-
bel használhatatlanná vált (leégett), közvetlen kapcsola-
tot alakítottam ki a lejtõsaknán keresztül a bányában és
a fõmérnöki irodában tartózkodó vezetõk között. A
tröszti vezetõkön (Gál István, Becker Ferenc, Reviczky
Ferenc, Barsi Károly) kívül jelen voltak a minisztérium,
Országos Bányamûszaki Fõfelügyelõség (OBF), Kerü-
leti Bányamûszaki Felügyelõség (KBF), MSZMP,
SZOT (Csetneki István, Elekes András, Török Zoltán,
Angyal István és mások) képviselõi is, akiknek így min-
den újabb föld alatti esemény azonnal tudomásukra jut-
hatott, és lehetõség volt gyors, megfontolt, összehangolt
döntés hozatalára.

A lejtõsakna-külszíni összekötõnk Solymos András
fõmérnök volt, aki az 1952-es szuhakállói vízbetörés
után a 17 fõ kimentésében, mint a tatabányai bánya-
mentõcsapat parancsnoka jelentõs szerepet játszott.

Amentési, tûzfelszámolási munkákkal kapcsolatban
két megoldással számoltunk:

A) Külszínrõl a függõleges aknába lebocsátott víz
(kezdetben kb. 400 l/p) mennyiségét � az aknatûz
rohamos terjedése miatt � olyan mértékben növelni,
hogy az akna és aknatorony ne károsodjon, másrészt ne
veszélyeztessük saját biztonságunkat a bányában a füst
visszavágással (összesen 30 fõ bányamentõ)

B) A bányában tartózkodó személyi állomány eltá-
volítása után a két aknanyílás (lejtõsakna, függõleges
akna) lezárásával az akna és aknatorony megmenthetõ,
majd néhány hét után újranyitással valamennyi � a vég-
leges felszámolással kapcsolatos � munka elvégezhetõ.

Kezdetben az A) változattal próbálkoztunk, de a tûz
rohamos erõsödésemiatti többletvíz túl erõteljes és ma-

Visszaemlékezés a tatabányai X-es aknaüzem függõleges fõkihúzó
aknatûzre a 45. évfordulón

FECSKÉS MIHÁLY aranyokleveles bányamérnök, okl. bányaipari gazdasági mérnök
(1959-ben a tatabányai X-es akna fõmérnöke)

A Tatabánya X-es aknaüzem személyszállító légaknatûznél � a helyzet gyors felismerésé-
vel � sikerült a bányakatasztrófát elhárítani. A visszaemlékezés a munka során tapasztalt
figyelemre méltó szolidaritást, a gyors és szakszerû intézkedéseket írja le.
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gával ragadó hatására � amit azonnal leállítottunk � a
légáram megfordult, a füst visszafelé áramlott a bányá-
ba, és az ott tartózkodókat már-már veszélyeztette.

A többletvíz azonnali leállításával, a veszély elmúltá-
val a B) változat végrehajtása mellett döntöttünk.

Idézet �A Tatabányai Szénbányák Története" címû
könyvbõl:

�A helyzet gyors felismerésével és a többletvíz azon-
nali leállításával a katasztrófát sikerült elhárítani. Ez-
után a bányában tartózkodók haladéktalan kivonására
és a két aknanyílás bezárására került sor. Az újranyitás
1960. január 3-án kezdõdött, és csak fél év múlva sike-
rült a termelést lendületbe hozni.�

A füstvisszavágással kapcsolatos veszély igen gyors, s
szinte egyidejû felismerése, a többletvíz azonnali leállí-
tása � lehet, hogy kissé szerénytelenül hangzik � hár-
munk (TörökZoltán, SolymosAndrás, FecskésMihály)
érdeme.

Nagy volt a veszély, de percek alatt elmúlt. Az ese-
mény vizsgálatát lezáró határozat az adott körülmények
közötti legcélszerûbb munkaütemezés sorozat haté-
konyságát emelte ki.

Nem hagyható figyelmen kívül az OBF és KBF szak-
embereinek tárgyilagos, emberközpontú szemlélete,
amikor a tûz még veszélyeztetett a bányában, de ugyan-
ez mondható el az újranyitás igen nehéz, problémáktól
semmentes késõbbi szakaszának idejérõl is (Havrán Ist-
ván, Haracska Imre, dr. Ember Kálmán, dr. Máté Béla,
Angyal István, Szabó György és munkatársaik részérõl).

Igazi csapatmunka volt. A tárgyilagos, ugyanakkor
szigorú, fegyelmezett munkát követelõ döntéseknek és
azokmaradéktalan végrehajtásának köszönhetõ, hogy a
tûzfelszámolás folyamán � beleértve az újranyitást és
végleges felszámolást is � baleset, sérülés, gázmérgezés
nem történt.

1960. I. negyedév végén a széntermelés megindulha-
tott a X-es bányaüzemben. A termelõmunka mellett a
végleges tûzfelszámolás október végére fejezõdött be,
amit a KBF 1960. december 5-én jóváhagyott.

Az elismerés hangján kell szólni aX-es aknai és a köz-
ponti bányamentõk hõsies munkájáról. Legszívesebben
most aranybetûkkel írnám le minden résztvevõ nevét, de
ha valakit kihagynék, nagyon sajnálnám�Ezért aki, vagy
akinek hozzátartozója ott volt azon az éjszakán a X-es
aknaüzemben, úgy vegye, hogy neve is itt szerepel.

A korabeli helyi sajtó a Komárommegyei Dolgozók
Lapja 1959. november 18-i számában is elismeréssel írt
a tûzfelszámolási munkáról:

�A bányatüzet elzárták � emberéletben nem esett
kár a tatabányai X-es aknán.�

�A mentési munkálatokat mûszakilag Fecskés
Mihály, az akna fõmérnöke irányította.�

Meg kell jegyezni, hogy a X-es aknai bányatûz híre
órák alatt elterjedt nemcsak Tatabányán, hanem az
egész országban. Rémhírek is keringtek bent maradt
emberekrõl, robbanásról, az akna égésérõl. A valóság-
ban a függõleges akna faszerkezete kiégett az aknasze-
relvényekkel együtt, azt pótolni kellett, de a függõleges
akna, az aknatorony a két kassal együtt épségben ma-
radt (ezzel összehasonlításban a 24 évvel korábbi IX-es
függõleges aknatûznél négy bányamentõ életét vesztet-
te, és az akna is használhatatlanná vált).

Amikor mindenkit épen, egészségesen, sérülés, füst-
mérgezés nélkül (orvosi beavatkozásra nem volt szük-
ség) a bányából kimenekítettünk és döntöttünk a két
bányanyílás lezárásáról, a fõmérnöki irodába érve kor-
mosan, piszkosan leültem � nagyon nehéz leírni �, el-
mondhatatlanul boldog voltam. Az anyagi kár ugyan
milliós nagyságrendû volt, a jelenlévõ tröszti vezetõk és
a hatóságok képviselõi ugyanazt érezték, mint én. Meg-
beszéltük, értékeltük a történteket, és már szóba hoztuk
az újranyitás, a végleges tûzfelszámolás feladatait is. A
minisztérium, OBF, KBF munkatársai, de a többiek is
sok hasznos tanácsot adtak. A jövõre vonatkozóan ek-
kor fogalmazódtak meg olyan késõbbi rendelkezések és
utasítások alapgondolatai, melyek az élet- és vagyonbiz-
tonság elsõdlegességének maximális érvényesülését tar-
tották szem elõtt.

Egy eseményrõl még szólnom kell, mert enélkül
nem lenne teljes a történet.

Tárgyalás közben � a sikeres bányakiürítés után, te-
hát már viszonylagos nyugalom volt � telefonon engem
kerestek Budapestrõl. Az MSZMP Központi Bizottsá-
gától Kádár János fõtitkár elismerõ szavait tolmácsolták
a mentési munka balesetmentes végrehajtásáért, majd
átadták a telefont Kádár Jánosnak, akinek szavait meg-
próbálom visszaidézni:

�Fõmérnök elvtárs! A milliós károk ellenére, gratu-
lálok munkájukhoz, a továbbiakban is tartsák szem
elõtt, hogy emberáldozat ne legyen, balesetmentes
munkát kívánok! Jó szerencsét!

Köszönjük Kádár elvtárs! Jó szerencsét!�
A 45 évvel ezelõtti eseményre visszaemlékezve szá-

momra örökre felejthetetlen marad az általános szoli-
daritás és különösen a bányász szolidaritás, és hogy a
vészhelyzet az államigazgatás legfelsõbb szintjétõl kezd-
ve (kormány, minisztérium, OBF, MSZMP, SZOT)
mindenkit �csatasorba� állított, aki csak tehetett vala-
mit a sikerért. Példamutatóan segítette munkánkat a
rendõrség, tûzoltóság és a munkásõrség is.

45 év után hálával és köszönettel emlékezem meg a
vészhelyzet szerencsés megoldásában közremûködõkrõl,
ha valakirõl megfeledkeztem, kérem szíves elnézését!

FECSKÉSMIHÁLY az Állami Mûszaki Fõiskolán 1951-ben bányagépész szakmérnöki, 1955-ben Sopronban bányamû-
velõ mérnöki, 1960-ban a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen bányaipari gazdasági mérnök oklevelet szerzett. A
Bányaberuházó Vállalatnál, a Bányagép-alkalmazási Kísérleti és Kutató Intézetnél, valamint a HonvédMûszaki Csapa-
toknál töltött szolgálat után a Tatabányai Szénbányák Vállalatnál dolgozott nyugdíjazásáig. Több aknaüzemben volt
üzemvezetõ, üzemigazgató, fõmérnök, majd a vállalat központjában létesítményi fõmérnök, mûszaki tanácsadó. Vezeté-
se alatt számos új biztonsági eljárást, technológiát dolgoztak ki (gyorsgát, ivóvíz-termelés, lõtt betonozás). A tatabányai
Felsõfokú Bányagazdasági Technikumban óraadó tanár volt.


