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történetéhez1 
 

(Az 1890-tıl vezetett társpénztári anyakönyv alapján) 
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Bevezetés 

 
     A fájdalom, a betegségek leküzdésére való törekvés egyidıs az 
emberiséggel, és talán nem véletlen az sem, hogy az egyik legré-
gebbi foglalkozás, a bányászat volt az, amely megteremtette saját 
szociális-egészségügyi (a ma használatos kifejezéssel társadalom-
biztosítási) ellátórendszerét (hiszen már nemcsak egészségügyi és 
szociális, hanem nyugdíjjuttatást is biztosított). A bányászat terü-
leti elkülönültségébıl fakadóan (az ásványi nyersanyagok ugyanis 
egy bizonyos terülten koncentrálódnak), illetve a földalatti munka 
veszélyessége miatt a bányászok sokkal inkább egymásra voltak 
utalva, mint más foglalkozásbeliek, és már nagyon korán kialakult 
körükben az önsegélyezés igénye. Tanulmányomban erre a terület-
re szeretnék betekintést nyújtani, rövid történeti kitérı után konk-
rétan Rudabánya esetében, részletesebben bemutatva a település 
egészségügyének történetét a nagyüzemi vasércbányászat elsı 
idıszakában (1880-1927). 
     Rudabányán a helyi egészségügy alakulása szoros kapcsolatban 
volt a bányászattal, mert a nagyüzemi vasérctermelés megindulása 
után a munkások létrehozták betegsegélyezı társládájukat, és ez-

                                                 
1 A Mozaikok a rudabányai bányaegészségügy történetébıl az 1890-tıl 

vezetett társpénztári anyakönyv tükrében (Történeti Muzeológiai Szem-
le. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 10. Bp., 2010. 51-
64. old.) címő tanulmány kissé módosított változata. (Papp Andrea.) 
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zel teremtıdött meg az állandó orvosi ellátás lehetısége a telepü-
lésen. Bár fontos megjegyezni, hogy az itteni bányászat több ezer 
éves múltra tekint vissza, s a 14-15. században élte elsı virágkorát, 
viszont a biztosítás intézményei kötelezı jelleggel csak a 19. szá-
zad végén jöttek létre. Feltételezhetı viszont, hogy mint a többi 
középkori bányavárosban, Rudabányán is létezhetett valamilyen 
ispotály, kórház, de errıl nem maradt fenn semmiféle adat. Mielıtt 
azonban a rudabányai bányaegészségügy, és így a társláda, majd 
társpénztár mőködésére, valamint az 1890-bıl származó társpénz-
tári anyakönyv és az 1889-tıl meglevı munkásfelvételi napló 
baleseti adatainak elemzésére, illetve egy nem mindennapi bánya-
orvos, dr. Görgı Tibor életének és munkásságának bemutatására 
kitérnék, fontosnak tartom a magyarországi bányaegészségügy tör-
ténetének felvázolását a rendelkezésre álló szakirodalom alapján. 
     A bányászat-kohászat egészségkárosító hatásaira már Kr. e. 
1800 körül egyiptomi, késıbb görög és római feljegyzések is rá-
mutatnak. Hippokratész már ismerte a bányászok nehéz légzését, 
hasgörcsökkel járó betegségét, amely az ólommérgezés következ-
ménye volt. A magyar bányaegészségügy története a 13. század 
elsı felére vezethetı vissza. Péch Antal szerint Selmecen (Selmec-
bánya, ma Banská Štiavnica Szlovákiában) 1224-ben kezdték el 
annak a bányakórháznak (ispotálynak) az építését, amely a tatár-
dúlás során romba dılt, s amelynek újjáépítését a kincstár is támo-
gatta2. Feltételezhetıen ekkor már valamiféle „társláda” is mőkö-
dött, amelybe az aktív dolgozók rendszeresen betettek bizonyos 
összeget, hogy ha balesetet szenvednek, anyagi támogatást bizto-
sítsanak maguknak. A hazai bányaegészségügy elsı szakaszában3, 
amely a kezdetektıl 1496-ig tartott, gyakorlatilag egyházi igazga-
tás alatt mőködı önsegélyezı szervezetekrıl beszélhetünk.4 
     1496-ban Thurzó János megalapította az elsı bányatárspénz-
tárt („Kernschaft”), melynek szabályzata a világ egyik legelsı tár-
sadalombiztosítási dokumentumának tekinthetı; az intézményt 
                                                 
2 SZALAI L. 2005. 16. p. 
3 A kronológiát illetıen az Izsó István és Izsó Luca közös tanulmányában 

szereplı tagolását tekintettem alapul. 
4 IZSÓ I. – IZSÓ L. 2007. 115. p. 
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késıbb II. Ulászló törvényben is megerısítette.5 A befizetendı 
járulékok és a kifizetések az évszázadok folyamán módosultak 
ugyan, de a 8 órai munkaidı, az ifjú munkások alkalmazásának 
korlátozása, az öregség, özvegység, árvaság, betegség és rokkant-
ság esetére szóló biztosítás a bányászatban a 15. század vívmánya. 
Fokozott termelést csak olyan bányászoktól várhattak el, akik bal-
eset vagy halál esetén magukat és családjukat valamennyire védve 
érezhették. Az elsı magyar nyelvő társpénztári szabályzat 1581-
bıl, Felsıbányáról6 származik. 
     A bányatársládák az 1496-1786 közötti idıszakban helyi szin-
ten, önkormányzati alapon szervezıdtek, de királyi jóváhagyással 
és bányahatósági ellenırzéssel. Az elsı társládák célja a bányá-
szatban és/vagy a bányászatra jellemzı betegségek következtében 
megrokkant, illetve bányaszerencsétlenségben elhunyt bányászok 
és családtagjaik megsegítése volt. A bánya-társpénztárak mőködé-
sét segítette II. Lajos intézkedése, amikor 1525ben megerısítette a 
társulás alapszabályait, melyek így a király által védetté váltak. A 
bányászati kötelezı biztosítás elterjesztése és ellenırzése, a bá-
nyaorvos felügyelete a bányahatóságokra hárult, egészen 1960-ig7. 
Majd az 1573. évi Miksa-féle bányarendtartás szabályozta a bá-
nyatárspénztárak mőködését, amelyeknek pénzügyi elszámolását a 
bányahatóságnak évente jóvá kellett hagynia, éppen úgy, mint az 
üzemterveket. 
      II. József reformjainak köszönhetıen központi rendelettel mind 
a magán-, mind a kincstári bányáknál kötelezıvé tették a bánya-
társládák lésítését, felügyeletüket pedig egységesen a kerületi bá-
nyatörvényszékekre bízták az 1786-1854-ig tartó idıszakban. 
     A következı korszakot (1854-1925) már az jellemezte, hogy a 
bányatársládák, bányatárspénztárak mőködését törvények szabá-
lyozták, megjelentek a segélypénztárak, amelyek átvették a bánya-
társpénztárak több hatáskörét. 

                                                 
5 SZALAI L. 2005. 17. p. 
6 Felsıbánya (Baia Sprie) város Romániában, az egykori Máramaros me-

gyében. 
7 SZALAI L. 2005. 18. p. 
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     Ezt követıen fokozatosan egységesültek a párhuzamosan létezı 
szervezeti és mőködési szabályok, majd a II. világháború után 
megvalósult az egységes társadalombiztosítás mai modern rend-
szere. 
     Az általam részletesebben vizsgált idıszakban, tehát a 19. szá-
zad második felében a bányászok és kohászok számára mindhá-
rom társadalombiztosítási ág (baleset-, egészség- és nyugdíjbizto-
sítás) mőködött, és a dolgozók családtagjai is kisebb-nagyobb 
mértékő ellátásban részesültek. Azt mondhatjuk, hogy a többi fog-
lalkozáshoz viszonyítva a bányászok8 rendelkeztek legkorábban a 
társadalombiztosítás mai értelemben vett rendszerével. Összeha-
sonlításként a köztisztviselık számára még 1861-ben is csak a 
nyugdíjbiztosítás volt elérhetı meghatározott szolgálati idı után. 
Az ipari munkások esetében az 1870-es évektıl került elıtérbe a 
munkás beteg- és balesetbiztosítás megteremtése, amely eleinte 
önkéntes alapon szervezıdött egyesületi formában. Így jött létre 
1870 áprilisában az Általános Munkásbetegsegélyezı és Rokkant 
Pénztár. Az elsı magyar egészségügyi törvény 1876-ban született 
meg (XIV. tc.), amely egészségügyi intézkedéseket tartalmazott és 
a közegészségügyi szolgálatot szabályozta. Az 1891. évi XIV. tc. 
értelmében bevezetésre került a kötelezı betegségbiztosítás rend-
szere az ipari munkások számára, és a meglevı biztosítási formák 
mellett felállították a kerületi betegsegélyezı pénztárakat. A járu-
lék mértékét a napibér alapján határozták meg, és a következı 
szolgáltatásokat biztosította: ingyenes orvosi ellátást, gyógyszere-
ket, 3 napnál tovább tartó betegség esetén táppénzt, haláleset be-
következtekor temetkezési segélyt. Az 1893. évi XXVIII. tc. pedig 
egészségvédelmi és balesetvédelmi eszközök biztosítására kötelez-
te az ipari telepek munkaadóit. Majd 1907-ben – néhány ágazat 
kivételével – az összes munkás- és alkalmazotti biztosítót az Or-

                                                 
8 A bányászokat sokáig az ıstermelıkhöz sorolták, mert elsıdleges 

nyersanyagokat termeltek, ugyanakkor munkájuk ipari jellegő volt; a 
mezıgazdasági munkások és cselédek segélypénztárába (1900, 1902), 
pedig a birtokos parasztság és a napszámosok hatalmas tömegei nem 
tartoztak bele. 
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szágos Munkásbetegsegélyezı és Balesetbiztosító Pénztárba tömö-
rítették. 
     A dualizmus korában jelentısen javult a kórházhelyzet, és a 
járványügyi intézkedések is számottevı eredményt hoztak. Vi-
szont a csecsemıhalandóság és a tuberkulózis továbbra is súlyos 
problémát jelentett. Az egészségügy terén elért eredményeket az I. 
világháború kitörése vetette vissza. 
     A bányaegészségügy kapcsán szólnunk kell néhány kiemelkedı 
bányaorvosról. Elsıként Georg Bauer (1494-1555), vagy huma-
nista nevén Georgius Agricola érdemel említést, aki Joachimsthal-
ban9 praktizált, mint bányaorvos. Bányászati-kohászati ismereteit 
tudományos igénnyel írta le De re Metallica Libri XII címő mővé-
ben, érintve a bányaegészségügy területét is. A mő 6. könyve (ré-
sze) foglakozik a bányászokat ért balesetekkel és betegségekkel. 
Külön kiemeli hogy „… nagyobb gondot illik fordítani az egész-
ség megtartására, mint a pénzszerzésre, mert csak egészségesen 
rendelkezhetünk erıinkkel szabadon.”10 Felhívta a figyelmet a föld 
alatti munkahelyek porszennyezésére, amely „a légcsıbe és a tü-
dıbe hatolva légzési nehézségeket és a görögök által asztmának 
nevezett betegséget okoz. Hogyha romboló ereje fokozódik, felseb-
zi a tüdıt és elsorvasztja a testet. A magyarországi bányákban 
vannak asszonyok, akiknek hét férjük volt. Valamennyit a vészes 
sorvadás ragadta el.”11  
     A következı orvosokról kell még említést tenni: Spilenberg 
Dávid (1627-1684) Lıcsén12 mőködött, orvosi praxisa mellett bá-
nyászattal is foglalkozott. Bevezette a felvételi orvosi vizsgálatot. 
1713-ban az orvosképzésben megjelenik a foglalkozás-egészség-
ügy, mint önálló tantárgy Ramazzini professzor könyvének pub-
likálásával.13 J. J. Hoffinger 18. századi selmeci bányaorvos beve-
zette a kórházban fekvı betegek étkeztetését, a kórházi ágyak 

                                                 
 9 Joachimsthal (Sankt Joachimsthal, ma Jáchymov,Csehország). 
10 AGRICOLA, G. 1985. 238. p. 
11 U. o. 238. p. 
12 Lıcse (szlovákul Levoča, ma Szlovákiában az Eperjesi kerület Lıcsei 

járásának székhelye). 
13 SZALAI L. 2005. 19. p. 
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számozását. Több betegséget is leírt, pl. a higanygızök okozta 
mérgezésre dolgozott ki eljárásokat, vizsgálta a bányászaszályt,14 
de az okát és részletes leírását nem tudta megadni. Ezt a kórt Tóth 
Imre (1844-1928) selmeci bányaorvosnak az 1880-as években si-
került meghatároznia és gyógymódját kidolgoznia. 

 
A rudabányai bányaegészségügy a nagyüzemi  
vasércbányászat elsı idıszakában (1880-1927) 

 
     1880. február 4-én gróf Andrássy Manó (Emánuel) megalapí-
totta a Borsodi Bányatársulatot, s ezzel kezdetét vette Rudabá-
nyán a külszíni nagyüzemi vasércbányászat. A helyi bányaegész-
ségügy történetének tanulmányozásához forrásként munkásfelvé-
teli naplók, társládai tagságot igazoló fémlapkák, társpénztári 
anyakönyvek, társpénztári tagsági könyvek, betegutalványok és 
ellenırzési könyv, valamint dr. Görgı Tibor személyes iratai, or-
vosi mőszerei szolgálnak. Ebben az idıszakban az általános muta-
tószámok alapján (nem minden évrıl áll rendelkezésre adat) az át-
lagos munkáslétszám 865 fı körül mozgott, de voltak évek, ami-
kor 1200-1530 ember is dolgozott a bányánál. Az üzem mőködé-
sét (1. kép) a folyamatos beruházások15 (a technikai eszközök be-

                                                 
14 Lépfene. 
15 A szállítás megkönnyítése érdekében megépítésre került a Rudabányát 

Barcikával összekötı iparvasút, Rudabánya–Felsıtelekes között pedig 
a lóvontatású vasút (1882). A Borsodi Bányatársulat részt vett az 
1885-ben megrendezett Országos Kiállításon, és érmet nyert, továbbá 
1900-ban a párizsi Nemzetközi Kiállításon is bemutatkozott. Ugyaneb-
ben az évben 3 db 150 LE-s gızmozdonyt, 1 db gızgépet a pörkölı-
kemencékhez és 12 db munkagépet vásárolt. Az elsı, angol gyártmá-
nyú, Ruston Proctor típusú kotrógépet 1891-ben helyezték üzembe, a 
másodikat 1895-ben, 1898-ban pedig a harmadikat. Ezeket a meddıle-
takarításhoz használtak, és jelentısen csökkenteni tudták a költségeket. 
Különféle gépek beszerzése – esztergapad, fúrók (1894) –, majd vil-
lamos-központ megépítése (1898), illetve a javítómőhely bıvítése ko-
vács- és asztalosmőhellyel, valamint főtıházzal vált szükségessé.  Ez-
ekkel a technikai újításokkal lehetıvé vált a kotrógép villamos üzemő-
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szerzése, a munkásjóléti intézkedések meghozatala) jellemezték, 
amelyben törést az I. világháború kitörése okozott: visszavetette a 
termelést, felhalmozódtak az érckészletek, a gépeket nem tudták 
megfelelı módon mőködtetni (pl. gond volt a villamosenergia-el-
látással) és munkaerıhiány lépett fel, mert a bányászokat besoroz-
ták katonának, így nıket és hadifoglyokat alkalmaztak helyettük 
nagy számban.16 
     A bányászok bérviszonyai a következıképpen alakultak: 1885-
ben a napszámos bér 50-70 krajcár volt, a szakmánymunkásoké 
70-140 krajcár17. Az 1900-as években a férfiak keresete 1,26-4,22 
K, a 14-18 éves fiúké 0,80-2,26 K között mozgott.18A munkaerı-
hiányon a társulat toborzással igyekezett úrrá lenni, de miután az 
nem hozta meg a várt eredményt, ezért inkább béremeléssel pró-
bálták „vonzóvá tenni” a bányabeli munkát. Ezeket a módszereket 
különösen a 20. század elején alkalmazták többször is, mivel az 
Amerikába való kivándorlás tovább nehezítette a szakemberhiány-

                                                                                                    
vé átalakítása, illetve az elektromos energiával mőködı sőrített leve-
gıs fúrók használata. Az 1900-as években újabb mőszaki eszközöket 
szereztek be: 1 db 30 LE-s mozdonyt, 1 db 12 LE-s benzinmozdonyt, 1 
db Ingersoll-kompresszort, 2 db kızetfúrógépet, 1db új gızkazánt, 3 
db barnaszén-tüzeléső bányamozdonyt, 1 db villamos meddıfelvonó 
vitlát, 2 db 30 LE-s Siemens villanymozdonyt. Az I. világháború ide-
jén vásároltak egy 163 LE-s Flottmann kompreszort a villamos-köz-
pontba, 30 db Flottmann B sőrített levegıs fúrókalapácsot és 2 db 3 
lábú, állványos Demag-rendszerő nehéz fúrókalapácsot (1916). Viszont 
1917-tıl, valamint a háború után egyre több probléma jelentkezett: 
nem volt elegendı robbanóanyag (2. sz. Nobel dinamit), illetve a gé-
pek átalakítására kényszerültek a benzin- és villamosenergia-ellátási 
gondok miatt. Újabb fejlesztésekre csak 1920 után került sor, amikor a 
társulat kurityáni szénbányájához villamos-távvezetéket építtetett (1922), 
illetve Rudabánya és Ormospuszta (ma Ormosbánya) között megépült 
a szabványos nyomtávú vasútvonal (1924). 

16 1915-ben 150, 1916-ban 300, 1917-ben 270, 1918-ban 193 volt a bá-
nyában alkalmazott hadifoglyok – többségükben oroszok – száma: 
PANTÓ E. – PANTÓ G. – PODÁNYI T. – MOSER K. 1957. 136. p. 

17 PANTÓ E. – PANTÓ G. – PODÁNYI T. – MOSER K. 1957. 111. p. 
18 PANTÓ E. – PANTÓ G. – PODÁNYI T. – MOSER K. 1957. 122. p 
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nyal küzdı üzem helyzetét. A munkásfelvételi naplóban és a társ-
pénztári anyakönyvben található „Amerikába ment” bejegyzések 
tanúskodnak errıl. 
     Az állandó dolgozói létszám biztosítását szolgálta kezdetben az 
Ausztriából vásárolt négylakásos faházak felállítása, illetve késıbb 
a munkáslakóházak építése. A bányatelepen gondot jelentett az 
ivóvíz-ellátás, a társulat ennek megoldása érdekében több lehetı-
séggel is próbálkozott: ásott kutakkal, a bányában talált forrás fog-
lalásával, vízvezeték-építéssel a Sajó kavicsteraszából, de a tervek 
kivitelezésére a tárgyalt idıszakban nem került sor. 
     A betegsegélyezés intézményeinek bemutatása és a balesetekre 
vonatkozó bejegyzések elemzése elıtt lényegesnek tartottam a 
bányaüzem technikai- és munkásviszonyainak bemutatását, mint 
bányaegészségügyi szempontból fontos tényezıket.  
     A buléner19 bányászok kezdeményezésére 1882-ben létrehozták 
a Betegsegélyezı Társládát (2. kép),  mely késıbb társpénztárként 
mőködött.20  
     A Borsodi Bányatársulatnál dolgozó minden altisztnek, bánya-
felırnek, felvigyázónak, munkásnak és alkalmazottnak kötelezı 
volt belépni, akik a bányamőhöz tartoztak Rudabánya, Felsıtele-
kes, Alsótelekes, Szuhogy, Disznóshorvát (ma Izsófalva), Felsıke-
lecsény, Zubogy, Szuhakálló, Sajókazinc, Alsó- és Felsıbarcika (ma 
Kazincbarcika) helységekben. A társládai tagság azzal az elınnyel 
járt, hogy megbetegedés vagy halálozás esetén a munkások és csa-
ládtagjaik segélyben részesültek. 
     1883-ban megkezdte praktizálását Dr. Fábry Árpád (3. kép), az 
elsı ismert rudabányai bányaorvos, aki egészen 1917-ig végezte 
gyógyító tevékenységét. Ebben az idıben a gyógyszerbeszerzés 
meglehetısen nehéz volt, ezért a társulat házi gyógyszertár létesí-
                                                 
19 A Dobsináról (Dobšiná, ma Szlovákiában, Rozsnyótól mintegy 2 km-

re északra) érkezı német nemzetiségő bányászok szerepére már egy 
korábbi tanulmányomban részletesen kitértem, itt csak érintılegesen 
szólok róluk. Dobsinán már ekkor létezett társpénztár, tehát nem vélet-
len, hogy miután letelepedtek Rudabányán, itt is szerepet vállaltak en-
nek létrehozásában. 

20 Ezzel kapcsolatos iratok (pl. anyakönyv) eddig még nem kerültek elı, 
csupán a társládai tagságot igazoló fémlapkákat ismerjük. 
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tésére kért engedélyt, melyet 1884-ben meg is kapott. A patika 
mőködtetésében Fábry doktort leányai is segítettek. Az orvos mel-
lett Csermák Mária asszisztens és Gábor Jánosné szülésznı látta 
el az egészségügyi feladatokat. A társláda pénzügyi hátterét egy-
részt a tagdíjak, illetve a bányatársulati befizetések biztosították, 
másrészt az 1882-ben létesült élelemtár21 nyereségébıl is folyama-
tosan részesült. 1892-ben a betegsegélyezı pénztár vagyonának 
növekedésével elhatározták a nyugbérezést szolgáló bányatársláda 
létesítését, amely 1898-ban jött létre.  
     Az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdekében 
1896-ban kórház létesült két kórteremben 16 ággyal, továbbá egy 
osztályt a fertızı betegek részére alakítottak ki. A kórházat a társ-
pénztári orvos vezette. 1898-ban a társulati közgyőlésen felmerült 
az orvosi lakás építésének kérdése, amit jóvá is hagytak. 1909. 
december 10-én Heumann Olga okleveles gyógyszerész, ózdi la-
kos magángyógyszertár nyitására kapott engedélyt Rudabányán.22 
     Az 1888-1897 évi statisztika szerint a foglalkoztatottak átlagos 
száma 1008 fı volt, akik 1487 esetben betegedtek meg. A beteg-
napok száma 3758, egy megbetegedésre átlag 5 nap számolható. 
100 munkásra 147,8 megbetegedés esik, 782 betegnap és 0,47 
halálos kimenetelő betegség.23 A statisztikai számok alapján arra 
lehet következtetni, hogy a különbözı sérülések gyakoriak voltak, 
és egy-egy bányász több alkalommal is megsérült. 
     A következıkben A Rudóbányai24 Borsodi Bányatársulat Társ-
pénztárának szabályzatát mutatom be részletesen, melyet egy 
nyugbérpénztári tagsági könyvbıl ismerhetünk.25 (4. kép.) 

                                                 
21 A társulati élelemtárban a bányászok olcsóbban juthattak az alapvetı 

élelmiszerekhez, amelyekhez a társulat által kibocsájtott különbözı 
(disznóhús, bor, marhahús stb.) ellátási bárcákkal, az ún. „blaskákkal” 
lehetett hozzájutni. Az élelemtár nyereségébıl nem csak a társláda tá-
mogatására, hanem az üzemi építkezésekre is tudtak fordítani, például 
a társulati iskola esetében. 

22 B.-A.-Z. m. Lt. V-190 c 1. kötet. Képviselıtestületi jegyzıkönyv 1900-
1910. 

23 PANTÓ E. – PANTÓ G. – PODÁNYI T. – MOSER K. 1957. 122. p. 
24 Rudabánya nevét a 19-20. század fordulóján olykor tévesen Rudóbá-

nyának írták. 
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     A tagsági könyv elsı oldalán a tag nevét és adatait találjuk 
(kora, vallása, családi állapota, születési és illetıségi helye, foglal-
kozása, felvételének idıpontja orvosi bizonyítvány alapján). A 
szabályzat végén megtalálható a társpénztár vezetıségének össze-
tétele: Breitfuss Gáspár bányaigazgató és társpénztári elnök, va-
lamint az elöljáróság: dr. Fábry Árpád, Engel Károly, Harmatha 
János, Forgács István, Peikert Emil, Roxer János, Krechel Fe-
renc, Lux Mihály, Wollmann Ferenc, Csák Herman, Nemes And-
rás, Ambrózy Mátyás, Spissák József, Szemán János, K. Veres 
András. A szabályzatot 1898. február 8-án a magyar királyi bánya-
kapitány, Guckler Gyızı hagyta jóvá. 
     A társpénztár összetételét tekintve betegpénztárból, nyugbér-
pénztárból és balesetbiztosítási pénztárból állt. A társpénztári ta-
gokat két csoportra: teljesen jogosultakra és kevésbé jogosultakra 
osztották. Az elsıbe tartoztak azok, akik az összes osztályban 
biztosításra jogosultak: valamennyi állandó férfi alkalmazott, aki 
betöltötte a 18. életévét, de még a negyvenediket nem, s a társ-
pénztári orvos által kiállított bizonyítvány szerint testileg és szel-
lemileg ép. Csak a teljes jogú tagok hozzátartozói részesülhettek a 
társpénztár szolgáltatásaiból, tehát a feleség, a törvényes gyerme-
kek 14. éves korukig, ha közös háztartásban éltek. Ezért fontos 
volt megbízható nyilvántartást vezetni a gyermekek számáról. Így 
érthetı a társpénztári anyakönyv „megjegyzés” rovatában található 
„nem él nejével” bejegyzés, nehogy jogosulatlanul vegye valaki 
igénybe a társpénztár szolgáltatásait. Kevésbé jogosultaknak szá-
mítottak azok, akik csak betegség- és balesetbiztosítással rendel-
keztek, illetve nem feleltek meg az elızı feltételeknek, valamilyen 
sérülést szenvedtek (pl. félszemő, együgyő, lúdtalpú stb. bejegyzé-
seket találtam az anyakönyvben), az ideiglenesen alkalmazottak és 
a nıi munkások. 
     A betegsegélyezési pénztár alapító vagyonát az eddig fennállt 
körpénztár vagyona, a tagok járulékai, a tartalékalap és a tıke 
kamatai, a büntetési pénzek, a rendkívüli hozzájárulások és a nyug-

                                                                                                    
25  A Borsodi Bányatársulat Társpénztárának Alapszabályai. Rudóbánya, 

1898.  A Borsodi Bányatársulat kiadása. 
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bérpénztár hozzájárulásai képezték. Ezen kívül tartalékalappal is 
kellett rendelkeznie. 
     A társpénztári tagok járulékként keresetük havi 2,5 %-át a be-
tegsegélyezı pénztárba, 3%-át a nyugdíjpénztárba fizetik. A társu-
lat járuléka a tagok által befizetett összeg 50%-a. A teljes jogú 
tagság igazolására névre szóló tagsági könyv szolgált, mely 20 
fillérbe került, s a tagsági viszony megszőnésekor, illetve ha a tag 
örökös nélkül halt meg, akkor vissza kellett szolgáltatni a társ-
pénztárnak.  
     A tagok és hozzátartozóik adatait az ún. társpénztári anya-
könyvekben vezették, külön-külön a teljesen és a kevésbé jogosul-
takról. A teljesen jogosultak anyakönyvébe bejegyzésre került a 
nısülés ideje, a szolgálatban való változások, a hadi szolgálatra 
behívás és visszaérkezés, a kitüntetés, a jelentékenyebb sérülés és 
a nyugbérezés ideje. A tagok az adataikat érintı bármilyen válto-
zást kötelesek voltak jelenteni, akik hamis adatokat szolgáltattak, 
1-tıl 20 koronáig terjedı pénzbírságot kaptak. A társpénztár ösz-
szes tagját ezen kívül további 3 osztályba sorolták. Az elsı osz-
tályba tartoztak a felvigyázó személyzeti altisztek, a felırök, a 
mőhelyvezetık és a vizsgázott mozdony- és gépvezetık. A máso-
dik osztályba tartoztak azok a felvigyázók, akiknek 40 forintnál 
kevesebb havi fizetésük volt, továbbá a bánya- és külvájárok, a 
kézmőves segédek és a vizsgázott főtık. A harmadik osztályba a 
segédvájárok, a csillérek, a tanoncok, a napszámosok, a nık és 
minden 16 éven aluli munkás. A teljesen jogosult tagként való 
felvétel érvénytelen volt, ha a dolgozó valótlan adatot közölt, vagy 
eltitkolta valamilyen betegségét. 
     A tagsági viszony a szolgálatba lépés napjával kezdıdött, a 
munkából való kilépéssel pedig megszőnt. A be- és kilépés beje-
lentésének legkésıbb a munkaviszony kezdetét, illetve megszőné-
sét követı 3. munkanapig meg kellett történnie. A bejelentés tar-
talmazta a bányász vezeték- és keresztnevét, születési évét, hónap-
ját, napját, helyét, a szolgálatba lépés napját, foglalkozását, a társ-
pénztárhoz való tartozás minıségét (teljesen jogosult, kevésbé 
jogosult), családi állapotát (nıs, nıtlen, özvegy), a feleség veze-
ték- és keresztnevét, születési évét, a 14. évét el nem ért törvényes 
gyermekeinek a keresztnevét és születési adatait, valamint a mun-
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kaképességrıl kiállított orvosi bizonyítványt. A kilépési jelentés-
ben a kilépı vezeték- és keresztneve, továbbá a kilépés idıpontja 
és oka szerepelt. 
     A társpénztár a következı szolgáltatásokat nyújtotta tagjainak: 

– beteg- és temetkezési segélyt; 
– teljes jogú tagjainak és özvegyeinek nyugbért, illetve végki-

elégítést, elárvult gyermekeinek nevelési pótlékot; 
– üzemi baleset vagy munkaképtelenség esetén segélyt; 
– a bányahatóság elızetes jóváhagyásával rendkívüli segélyt is  

kiutalhatott. 
     Betegség esetén a következı juttatást kapták a tagok: az I. osz-
tály nıs tagjai 60 kr/nap, a nıtlenek 40 kr/nap, a II. osztály nıs 
tagjai 50 kr/nap, a nıtelenek 40 kr/nap, a III. osztály nıs tagjai 30 
kr/nap, a nıtelen és nıi tagok 20 kr/nap (a vasárnapot és az ün-
nepnapokat is beleszámították). 
     A temetkezési segélyt az utolsó 20 heti keresetbıl állapították 
meg úgy, hogy az a napi kereset húszszorosát nem haladhatta meg. 
A teljesen jogosult tagok és a nyugdíjasok elhalt hozzátartozójuk 
temetésére 12 frt, 14 éven aluli gyermekük halála esetén 6 frt se-
gélyt kaptak.  
     A társpénztárba való belépéshez a bányásznak orvosi vizsgálat-
ra volt szüksége, illetve késıbb rendszeresen köteles volt vizsgála-
ton megjelenni. A bejegyzések között találtam olyan esetet, ami-
kor a dolgozó nem tett eleget ennek a kötelezettségének. Elıfor-
dult, hogy már a belépéskor annyira súlyos egészségkárosodása (pl. 
fél tüdeje) volt valakinek, hogy rögtön a kevésbé jogosult kategó-
riába sorolták be. Ha a munkás súlyos sérülést szenvedett, de dol-
gozni még tudott, a teljesen jogosultak körébıl átkerült a kevésbé 
jogosultak kategóriájába. 
     A katonai szolgálatra bevonult teljesen jogosult tagoknak be-
számították a katonaság elıtti tagsági idıt, ha annak letelte után 
visszatértek a bányához. Ha valaki a katonai szolgálat idejét is be 
akarta számíttatni a nyugdíjba, akkor 12 havi részletben megvált-
hatta a szabadságdíjat: 1 év után 10 frt-ot, két év után 12 frt-ot, 3 
év után pedig 14 frt-ot tartozott befizetni a nyugbérpénztárba.  
     Minden megbetegedést a mővezetınek vagy az általa megbí-
zott tisztviselınek, sürgıs etetekben az orvosnak is be kellett je-
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lenteni. A megbetegedésrıl betegutalványt (5. kép) állítottak ki, 
amelyet az orvosnak adtak át, és ennek alapján kapott a beteg 
gyógykezelést. Az orvos az utalványon igazolta a betegség kezde-
tét és a felgyógyulás napját. A beteget általában a lakásán kapott 
ellátást, a súlyosabb eseteket vagy a fertızı betegségben szenve-
dıket viszont kötelesek voltak a társulati kórházban kezelni. 
     A nyugbérpénztár vagyonát a betegsegélyezési pénztárból át-
vett alaptıke, a tagok járulékai, a társulat hozzájárulása (a tagok 
által befizetett összeg 50 %-a), a tıke kamatai, valamint a nısülési  
díjak26, az elıléptetési díjak27, a felvételi díjak28 és a rendkívüli 
bevételek képezték. (6. kép) A nyugbérpénztárba beléphettek azok 
is, akik már elmúltak 45 évesek, ha a megelızı idıszakra befizet-
ték a nyugdíjjárulékot. 
     A nyugbérpénztári szolgáltatások közé tartozott a nyugbér, a 
nevelési járulék és a végkielégítés a kilépı tagoknak, illetve az 
özvegyeknek. Végkielégítést csak teljesen jogosult tagok kaphat-
tak, ha megszakítás nélkül 10 év szolgálati idıvel rendelkeztek, a 
járulékot rendesen fizették, és betegség vagy egyéb okok miatt 
munkaképtelenekké váltak. Szintén részesültek ebbıl a szolgálta-
tásból azok, akik mai szóval munkahelyi baleset következtében 
vesztették el állásukat. Az önhibáján kívül elbocsátott tag a nyug-
bérpénztártól végkielégítést igényelhetett, amire 3 év folyamatos 
szolgálat után vált jogosulttá. A végkielégítés összegét a társpénz-
tári orvos véleménye alapján a társpénztár választmánya állapította 
meg, és errıl a bányahatóságot köteles volt értesíteni. A gyermek-
telen és munkaképes özvegyek a férjüket megilletı nyugbér felét 
kaphatták meg végkielégítésként. Teljesen jogosult, de még nem 
nyugdíjas korú tagok özvegyeit is megillette végkielégítés: ha 
gyermektelenek, akkor három, ha volt gyermekük, akkor hat havi 

                                                 
26 Minden házasságra lépı tag a nyugbérpénztárba 5 ft-ot fizetett, amit 

csak akkor nem kellett törleszteni, ha a társpénztárhoz tartozó nyugbé-
res özvegyet vettek el. 

27 A magasabb osztályba való lépés alkalmával 2 frt, felvigyázóvá való 
elıléptetések esetében 5 frt díjat kellett fizetni. 

28 Minden teljesen jogosult nıs tag felvétele alkalmából 1 frt-ot, a nıtlen 
tag pedig 50 kr-t fizetett, amit levontak az elsı havi keresetébıl. 
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kereset átlaga alapján határozták meg az összeget. Nevelési járulé-
kot a gyermek 14 éves koráig fizettek az apa vagy az anya elhalá-
lozása esetén. 
     A munkaképtelenség (nyugdíjra jogosultság) tényét a társpénz-
tári orvos állapította meg. A nyugbér mértékét a tagság idıtartama 
és bérosztály szerint számították, a járulékfizetés arányának meg-
felelıen. (Tíz év szolgálat után az I. osztály tagjai részére évi 80 
frt, a II. osztály tagjainak évi 65 frt, a III. osztály részére 45 frt.) 
Minden további befejezett öt szolgálati év után a nyugbér az I. 
osztály tagjainál 40 frt-tal, a II. osztály tagjainál 32 frt 50 kr-ral, a 
III. osztály esetében 22 frt 50 kr-ral növekedett, és 40 évi szolgálat 
után elérte legmagasabb összegét. Ha valaki munkahelyi balestet 
szenvedett, és nem volt meg a szükséges 10 év a nyugdíjhoz, ak-
kor is járt a nyugdíj. Ha a baleset több mint 10 év szolgálati idı 
után következett be, akkor a nyugdíjat az egy kategóriával (5 év-
vel) magasabb osztály szerint állapították meg. 
     A nyugdíjra jogosult elhalt tagok törvényes gyermekei 14 éves 
korukig eltartási és nevelési segélyben részesültek. Az apátlan 
árváknál ez 2 frt, a teljesen árvák esetében 4 frt volt, ami akkor is 
megillette ıket, ha anyjuk újra férjhez ment. A munkahelyi bal-
esetben elhunyt nem teljes jogú tagok árvái is kaptak nevelési 
segélyt. Az özvegyi nyugbér, ha a férj már nyugdíjas volt, az el-
hunyt juttatásának a felét tette ki, s a halálozást követı hónaptól 
folyósították. Az özvegyi nyugdíj megszőnt, ha az özvegy újra 
férjhez ment – de ekkor hozományul az éves özvegyi nyugdíj két-
szeresét kapta meg –, vagy elhalálozás esetén.  
     A nyugbért és a nevelési segélyt nem folyósították, ha a mun-
kaképtelenséget a tag gondatlansága idézte elı, vagy szándékosan 
okozott kárt magában, továbbá ha újra munkaképessé vált, de nem 
akart munkába állni, ha bíróság elítélte, s ha szándékos bőncse-
lekmény okozta a nyugbéres halálát. Azoknak az özvegyeknek a 
nyugbére megszőnt, „kiknek férjeik a házasság megkötése idejé-
ben már nyugbéresek voltak, kik férjeiktıl – önhibájuk miatt – 
elváltan élnek, vagy elválásuk bíróilag kimondatott, avagy kiknek 
férjeik életkoruk 60-ik évének betöltése után nısültek, kik erkölcs-
telen életet folytatnak.” Nem tarthattak igényt nyugdíjra a munka-
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képes, gyermektelen és olyan özvegyek, akik halálos betegségben 
szenvedı férfival kötöttek házasságot. 
     A betegpénztár és a nyugbérpénztár vagyonát elkülönítetten ke-
zelték az egyszerő könyvvitel szabályai szerint, az év végén pedig 
zárszámadást készítettek. Az elızı évi mőködésrıl minden esz-
tendı februárjában beszámolót állítottak össze, és a közgyőlés elé 
terjesztették. A szabályzat a társulat tıkéjének kezelésérıl, vala-
mint a kézipénztárban ırizhetı legnagyobb összegrıl, továbbá az 
értékpapírok és a pénzkészlet ırzésérıl is rendelkezett. 
     A következı részben a társpénztárt irányító testületekrıl olvas-
hatunk: az elöljáróság, a választmány és a közgyőlés összetételérıl 
és ennek jogkörérıl. Az elöljáróság tagjai: a társpénztári elnök (a 
bányatársulat mindenkori igazgatója), a társpénztári számvivı, a 
társpénztári orvos, valamint három ülnök (társpénztári atyák). A 
számvivıt és az egyik ülnököt a bányatársulat nevezte ki, a másik 
kettıt a felvigyázó személyzetbıl és a „legénységbıl” kellett 
megválasztani. A bányaorvost a társpénztár választmánya nevezte 
ki, amelynek késıbb tagja is lett. A választmány állt a társpénztári 
elnökbıl, a pénztárosból, az orvosból, illetve 7 tagból. Ez utóbbiak 
közül egy fıt a tisztek, a felırök és az altisztek, 3 fıt a legénység 
adott, a bányatársulat pedig 3 tagot delegált. A közgyőlés a társ-
pénztár által 3 évre választott küldöttekbıl, a társpénztári elnökbıl 
és az elöljáróság tagjaiból állt. Minden 40 tag után választottak 
egy küldöttet, külön a bányamunkások és külön a többi üzemág al-
kalmazottai közül. Választójoggal a 20. életévét betöltött társpénz-
tári tag rendelkezett, a választhatóság feltétele pedig a 24. életév 
betöltése, a teljesen jogosult tagság és az írni-olvasni tudás volt. 
     A társpénztári orvos feladatait is részletesen tartalmazza a sza-
bályzat 56. §-a, mely szerint a belgyógyászatban és sebészetben 
jártasnak kellett lennie, vagy Magyarországon elismert oklevéllel 
rendelkeznie. (7. kép.) A társpénztár elöljáróságának és választ-
mányának tanácsadó és szavazati joggal bíró tagja volt. Gyógyke-
zelte a társulati a munkásokat és hozzátartozóikat, valamint megál-
lapította a dolgozók munka- és nyugbérképességét. 
     Vezette a kórházat, annak mőködésével kapcsolatban javaslatot 
tehetett a választmánynak, járvány esetén megtette a szükséges 
intézkedéseket. Nyilvántartást vezetett a betegekrıl, amely tartal-
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mazta a beteg nevét, foglalkozását, a megbetegedés napját, a be-
tegség nevét, idıtartamát és lefolyását, s ha bekövetkezett, az elha-
lálozás napját. A betegrıl kórlapot állított ki, és a számvevınek 
továbbította. Balesetnél vagy a munkahelyen történt hirtelen meg-
betegedés esetén köteles volt a helyszínre menni. Súlyos esetekben 
más orvos meghívását javasolhatta, melynek költségeit a társulat 
fedezte. Minden év januárjában részletes statisztikai kimutatást 
kellett készítenie az elmúlt esztendırıl. 
    Az utolsó részben az alapszabály módosításának módjáról, a 
társpénztár feloszlatásáról, az átmeneti intézkedésekrıl, a bánya-
hatósági felügyeletrıl olvashatunk, végül pedig a záróhatározatok 
következnek. A szabályzatot a társpénztári tagoknak anyanyelvü-
kön kellett kihirdetni és kiosztani. (Ugyanis a rudabányai vasérc-
bánya dolgozóinak egy része német anyanyelvő volt. Az 1915-ben 
kiadott Tagsági könyvecskében az alapszabály magyar és német 
nyelven olvasható.) 
     Tanulmányom következı részében az 1889-tıl vezetett mun-
kásfelvételi napló és az 1890-tıl vezetett társpénztári anyakönyv29 
baleseti bejegyzéseinek elemzését végzem el, a mellékletben pedig 
néhány baleset részletes leírásával egészítem ki a fent említett 
források adatait. 
     A munkásfelvételi naplóban is rögzítették a bányászok külön-
bözı sérüléseit és az elhalálozás tényét. A dokumentum 1558 dol-
gozó adatait tartalmazza, akiknél 74 bejegyzés vizsgálható baleseti 
szempontból az 1902–1917 közötti évekbıl; ezek közül 43 alka-
lommal következett be valamilyen sérülés, 31 esetben elhalálozás. 
Azonban a balestek közül nem mindegyik történt bányamunka 

                                                 
29 Az 1890. évtıl vezetett tárpénztári anyakönyv a következı adatokat 

tartalmazza: folyószám, név, foglalkozás, a születés dátuma (helye, 
éve, hónapja, napja), illetıség helye, megye, ország, vallása, állapota 
(nıtlen, nıs, özvegy), a házasodás dátuma (év, hó, nap), a feleség ne-
ve, születési éve, halálozási éve, hónapja, napja, a gyermekek neve, 
születési éve, hónapja, napja, halálozási éve, hónapja, napja, a szolgá-
latba lépés éve, hónapja, napja, szabadságolási és hadi szolgálatra vo-
natkozó ügyek, szolgálatból való kilépés és nyugbérének ideje, az utol-
só rovat a megjegyzések. 



 64

közben (például otthon lórúgás érte, a katonaságnál sérült meg 
stb.). 
     A leggyakoribb esetek voltak: mellkas-, szem- és kézsérülés, 
alkar-, boka- és lábszártörés, zúzódás, sérv, szívhártya-lob. De ilyen 
bejegyzésekkel is találkozhatunk a „Megjegyzés” rovatban: talpfa 
felrakása közben bal keze mutatóujjának „végperczén” csonttörést 
szenvedett, szándékos verekedés közben a vagonnal levágták az 
ujját stb.  
     A halálesetek okai között a következık szerepelnek: fürdés 
közben vízbe fulladt a bányában (pontosabban a külszíni bányában 
kialakult tóban), meghalt torokbajban, kórházban halt meg, baleset 
közben, természetes halállal. A változásokat a családtagoknak is 
jelenteni kellett, és így azok is beírásra kerültek. 
     Az 1. sz. diagram is jól szemlélteti, hogy korosztályokra le-
bontva a 12-20 évesek körében fordultak elı sérülések a legna-
gyobb arányban (30 eset, 47%), illetve a 41-60 évesek között (25 
eset, 39%). A fiatal korosztálynál gyakori volt a végtagtörés, a 
szemsérülés, a zúzódás és a lágyéksérv, amit a nehéz fizikai mun-
ka okozhatott, hiszen ık gyakorlatilag még tanulták a bányászat 
mesterségét. A gépesítés és az új eszközök alkalmazása egyrészt 
növelte a termelés hatékonyságát, másrészt viszont ezek mőködte-
téséhez megfelelıen képzett szakemberekre volt szükség, akiknek 
hiányában növekedett a balesetek elıfordulásának a gyakorisága, 
ami minden korcsoportot érintett. 
     Az 1890-tıl vezetett társpénztári anyakönyvben az 1882-1919 
között alkalmazásban állt 1859 dolgozóból 125 esetben jegyeztek 
be valamilyen sérülést vagy megbetegedést, ebbıl 84 eset (67 %) 
halálos kimenetelő volt, 41 egyéb sérülés (33 %) mellett. A leg-
gyakoribb halálokok a következık voltak: súlyos sérülés, áram-
ütés, öngyilkosság, tüdıbetegség, baleset (kiesett a vasúti kocsi-
ból, az iparvonat elgázolta, robbantás közben). Egy esetben vere-
kedés közbeni szúrt seb okozott halált. Az I. világháborúban 107 
rudabányai bányász a harctéren esett el, közülük azonban csak 
néhányan szerepelnek az általam vizsgált anyakönyvben. Olykor 
részletesebb bejegyzés olvasható: „A földvágónál30 életveszélyes 

                                                 
30 A földvágógép (kotrógép) mőködtetéshez szükséges személyzet: 1 fı 

gépész, 1 kerékkezelı, 2 fı napszámos, 1 kocsis lóval. A meddıhá-
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sérülés következtében valószínőleg villanyáram által agyonüttetett, 
azonban megállapítható nem volt [hogy valóban így történt-e], 
nevezett epilepsziában szenvedett, s így nagyon csekély áram is 
halálát okozhatta.” „Bakó ütés folytán jobb keze hüvelykujjának 
második hüvelyperczét elroncsolta, és ennek eltávolítása vált szük-
ségessé. Sérült állítása szerint a baleset véletlenség következtében 
történt, és nem kíván jelentést [tenni], sem kártérítést [kérni].” Az 
egyik bányászt, aki 1906-tól dolgozott Rudabányán, korábban 
(1889-1892 között) fülbetegség miatt kezelték Galíciában, ahon-
nan származott. Ez arra utal, hogy a dolgozók általában nem tit-
kolták korábbi egészségügyi problémáikat a társulati orvos elıtt. 
     A társpénztári anyakönyv baleseti bejegyzései korcsoporton-
ként hasonló arányokat mutatnak. (2. sz. diagram.) Az összes eset-
hez (125) viszonyítva a halálozások száma (84) feltőnıen magas-
nak mondható. Ennek valószínőleg az lehet az oka, hogy az egy-
szerőbb problémákkal nem fordultak orvoshoz, vagy a rövid lefo-
lyású betegségek, kisebb balesetek idejére szabadságot vettek 
igénybe a dolgozók. Másrészt a bánya vezetısége ebben az idı-
szakban folyamatos fejlesztéseket hajtott végre a különbözı mun-
kafolyamatok gépesítése által, gız helyett villamos energiával 
mőködı berendezéseket alkalmazva, ami növelte a különbözı sé-
rülések, halálesetek gyakoriságát.  
     A társulat kezdeményezte magánbiztosító bevonását a munká-
sok balesetbiztosítására, de a közgyőlés nem fogadta el ezt a javas-
latot. 1905-ben ünnepelte a társulat fennállásának 25. évfordulóját, 
és ekkor 50.000 koronát fordítottak a kiváló munkások jutalmazá-
sára, valamint a munkaképtelen dolgozók segélyezésére. Dr. Fáb-
ry Árpád halála után 1917-1920 között dr. Nitsch Géza látta el az 
orvosi teendıket.     
     1918 augusztusában Kállai Gézát (8. kép) nevezték ki a ruda-
bányai vasércbánya igazgatójának, akinek késıbb elévülhetetlen 
érdemei voltak egy tehetséges orvos, dr. Görgı Tibor Rudabá-
nyára kerülésében és a helyi egészségügyi ellátás magas színvona-
lának biztosításában. 

                                                                                                    
nyón 5 fı napszámos, 1 kocsis lóval, 1 mozdonyvezetı, 1 fı váltóke-
zelı fiú, 4 fı vasútfenntartó, 1 fı felvigyázó. 
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1. diagram
Az 1889-es munkásfelvételi napló bejegyzéseinek 

baleseti statisztikája életkor szerinti bontásban
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2. diagram 
Az 1890-es társpénztári anyakönyv bejegyzéseinek 
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    Dr. Görgı (eredeti családnevén Spergely) Tibor (9. kép.) Kis-
zomborban született 1892. június 3-án. Elemi iskoláit Nagylakon 
végezte, ahol édesapja gyógyszertáros volt, majd a szegedi piarista 
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gimnáziumban tanult tovább. 1911-ben iratkozott be a budapesti 
egyetem orvostudományi karára, de felsıfokú tanulmányait meg-
szakította az elsı világháború. Medikusként került a 23. gyalogez-
redhez, ahol az orosz fronton gyógyította a sebesült katonákat. A 
trianoni határok megvonása után családja földönfutóvá vált, min-
den vagyonukat hátrahagyva menekültek el a Romániához csatolt 
településrıl. A háború és a hadifogság után igen nehéz körülmé-
nyek között tette le utolsó szigorlatait. Orvosként elıször a Fehér 
Kereszt Gyermekkórházban dolgozott a nagyhírő Heim Pál (1875-
1929) mellett. Itt ismerkedett meg Kállai Géza rudabányai bánya-
igazgatóval, aki felajánlotta számára az éppen üres bánya- és kör-
orvosi állást Rudabányán, amit el is fogadott. Spergely doktor 
1920. március 1-én kötött szerzıdést a társpénztári választmány-
nyal. Asszisztense Szichta Hermina lett, a szülésznıi teendıket 
Gábor Jánosné, majd Schablik Jánosné látta el. 
     A fiatal bányaorvos elsı teendıi közé sorolta a társulati kórház 
korszerősítését, pl. orvosi mőszereket és röntgengépet szerzett be. 
Legsürgısebb feladatának tekintette Rudabánya és a környezı bá-
nyászlakta települések közegészségügyi helyzetének javítását, a 
járványok és a tüdıbaj elleni küzdelmet. A hazai orvosok közül az 
elsık között vezette be az úgynevezett tüdıtöltést, amivel igen 
eredményesen gyógyított. (10. kép.) Lollok László helyi gyógysze-
résszel olyan készítményt kísérleteztek ki, amellyel sok szívbeteg 
ember életét toldották meg hosszú esztendıkkel31. Javaslatára 
tették kötelezıvé a rudabányai bányászok számára a szem- és kéz-
védı használatát, hogy az ilyenfajta sérülések száma csökkenjen. 
Kórházában komoly mőtéteket is végzett, kiemelkedı orvosi tudá-
sával sok ember életét mentette meg. Évtizedeken keresztül igen 
eredményesen gyógyította a helyi és a környékbeli lakosságot: 
bányászt, parasztot egyaránt. 1958-ban vonult nyugdíjba, s Buda-
pestre költözött, ahol 1978. szeptember 6-án hunyt el. Alakját ma 
már legendák övezik. Földi maradványai 2005. szeptember 6. óta 
a rudabányai telepi temetıben nyugszanak.  

                                                 
31 VIKTOR Gy. 2004. 59. p. 
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     Dr. Görgı Tibor élete és munkássága külön tanulmányt érde-
mel, itt csak rudabányai tevékenységének elsı idıszakáról szóltam 
röviden, amely meghatározó jelentıségő volt a bányatelep korsze-
rő egészségügyének létrejöttében. 

 
Összegzés 

 
     A bányászoknak a munka veszélyei miatt nap mint nap együtt 
kellett élni azzal a tudattal, hogy bármikor sérülést szenvedhetnek, 
vagy akár meg is halhatnak.  Baleset következtében munkaképte-
lenné válhattak, ami megnehezítette a család megélhetését. A csa-
ládfı halála esetén az özvegy és az árvák kilátástalan helyzetbe 
kerülhettek, legfeljebb a rokonok segítségében bízhattak. Ezért 
nem véletlen, hogy a bányaiparban korán kialakult az önsegélye-
zés iránti igény, és a szakmák között elsıként teremtették meg a 
betegsegélyezés, a baleset- és nyugdíjbiztosítás rendszerét. A kez-
deti idıszakot a társládák rendszere jellemezte, amit a 19. századra 
a társpénztárak váltottak fel, s végül kialakult az országos egész-
ség- és nyugdíjbiztosítás intézménye. A kutatások mindeddig el-
hanyagolták ezt az érdekes szakterületet, ezért kevés forrásmunka 
áll a rendelkezésünkre. 
     Tanulmányomban igyekeztem rövid betekintést adni a korszerő 
magyar bányaegészségügy kialakulásának hıskorába az egyik 
legnagyobb (olykor több mint 1000 fıt foglalkoztató) bányaüzem 
példáján keresztül. Mivel Rudabányán a nagyüzemi vasércbányá-
szat 105 éven át, egészen 1985-ig tartott, a történetnek ez csak egy 
kicsiny szelete. További elmélyült kutatások szükségesek ahhoz, 
hogy teljes egészében feltáruljanak a helyi bányaegészségügy em-
lékei. 

 
Esetleírások 

 
     A Borsodi Bányatársulat vasércbányászatánál az Andrássy I. bányá-
ban 1917. évi január hó 25-én Tkacz Sosoj orosz hadifogolymunkás egy 
talált dinamit töltényének elrobbantása folytán jobb kezén súlyosan meg-
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sérült. Tkacz több fogolytársával dolgozott együtt, mikor egy csille mögé 
bújva, úgy látszik, egy talált dinamit tölténnyel meg akarta társait ijesz-
teni. Azonban nem talált a csillénél kellı fedezéket s a robbanás által 
maga is megsérült.32 

_______________ 
 

A Borsodi Bányatársulat vasércbányájánál az Andrássy I. bányamezıben 
Hanuska Imre vájár 1919. évi március hó 1-jén a szállítópálya javítása 
közben az emelısínnel érintette a magasfeszültségő vezetéket a villamos 
áram megölte. A vizsgálat megállapította, hogy a magasfeszültségő veze-
téket annak idején az elıírt magasságban szerelték fel a tartóoszlopokra, 
ezek azonban a földcsuszamlás és süllyedés folytán nemcsak elhajlottak, 
hanem oly mélyre szálltak alá, hogy a vezetékek az elıírt magasságnál 
jóval alacsonyabban lógtak rajtuk a hányó szintje felett. Hanuska egy tár-
sával a szállítópályát javította. İ emelte fel a talpfákat, míg társa a töre-
cset verte a talpfák alá. Egy talpfa felemelése után Hanuska az emelısínt 
a vállára vette s néhány lépést tett vele. Közben azonban a sín a vezeték-
hez ért s Hanuska az áramütéstıl összeesett. Az alkalmazott mesterséges 
légzés Hanuskán már nem segített.33 

_______________ 
 

     Varga P. Lajos a Borsodi Bányatársulat vasércbányászatánál alkalma-
zott vájár 1924. évi január 30-án kızetomlás következtében halálosan el-
szerencsétlenült. Varga két társával a baleset idejében az elızıleg végzett 
robbantás után, a lerobbantott és szertegurult nagyobb vasércdarabokat 
rakta a csillébe. Robbantáskor a nagyobb darabok szana-széjjel gurulnak, 
s ezeket azután össze kell szedni s úgy vinni a csillébe. A munkahely egy 
6 méter magas fejtıhely volt az Andrássy III. nevő bányamezıben s 
ennek a munkahelynek az alsó részén, mintegy 3 méter távolságban állott 
a csille, melynek az oldalát kinyitották, hogy az ércet könnyebben lehes-
sen berakni. Aznap meleg idı volt, a nap olvasztani kezdte a fagyott 
tömegeket s így történhetett, hogy amint a kocsi munkahelyfelıli nyitott 
oldalán hárman együtt emeltek egy nagyobb vasércdarabot, valahonnan a 
munkahely felsı, magasabb részérıl egy nagy meddı darab legurult s 
Varga lábát érve, lábait eltörte, mely sérülésbe Varga pár nap múlva be-
lehalt. Hogy a leguruló kı honnan jött, azt sem sérült, sem társai nem lát-

                                                 
32 ALLIQUANDER Ö. 1931. 187. p. 
33 U. o. 191. p. 
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ták, de a tanúvallomások szerint máshonnan, mint a magasból nem jö-
hetett. A kı oly sebességgel gurult, le hogy elıle kitérni nem lehetett s 
nemcsak Vargát, hanem annak egyik munkatársát is földre terítette, de ez 
utóbbinak komoly baja az ijedségen kívül nem történt. 
     A tanúk vallomása szerint a munkahelyet a robbantás után, mint azt a 
szabályok elıírják, megvizsgálták és lefeszítettek minden meglazultnak 
látszó kızettömeget. A munkahely megtisztítása után azt a felvigyázó is 
megszemlélte, de neki sem volt semmi észrevétele. 34 
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1. kép. A rudabányai külszíni vasércbánya 1925 táján. 

 

              

 
 

2. kép. Társládai tagságot igazoló fémlapkák („blaskák”).  
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