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Szénbányászat Edelényben 

 
HADOBÁS PÁL 

 
     Az edelényi szénbányászat egyidős a cukorgyárral: gőzgépei-
nek fűtéséhez kezdték meg a széntermelést a császtai Nagy-völgy-
ben, 1838-ban. A 19. század közepén mint jelentős bányát említik 
az edelényit, a század végén azonban már csak egy jelentéktelen 
aknáról számol be a szakirodalom a Gederéten. 
     A 19. század végi és 20. század eleji gazdasági fejlődés egyre 
több szenet igényelt, így a környéken sorra nyitották a szénbányá-
kat. Ezt a fejlődést egy kis időre megállította az 1900-as gazdasági 
válság, de azon túljutva a nehézipar, és benne a szénbányászat újra 
vezető szerephez jutott.  
     Edelényben az újabb szénkutatások 1912-ben kezdődtek a Lán-
czi- és a Peres-völgyben, melyeket Puth Vince vállalkozó indított 
el, majd 1913-ban megkezdte a termelést a kiscsásztai réten nyitott 
bányában. Az értékesítés nem jelentett gondot, mert a környék la-
kossága és földbirtokosai állandó fogyasztók voltak. A nagyjából 
vízszintesre sikerült táróból lóvontatással szállították ki a szenet. 
Annál nehezebb volt a szén tárótól való elszállítása, azonban a szál-
lítási nehézségek ellenére fellendülőben volt a vállalkozás, amikor 
előre nem látható nehézségek jelentkeztek. Ezek közül a legna-
gyobb problémát a vizes homok megjelenése okozta a táróban, 
mellyel szakemberek hiányában csak nehezen tudtak megbirkózni. 
A geológiai nehézségek miatt fizetésképtelenné vált a vállalkozás, 
és fennállt annak a veszélye annak, hogy a munkások otthagyják a 
bányát. Ekkor jelentkezett társnak Salamonovits Aladár termény- 
és fakereskedő, aki kifizette a munkások elmaradt bérét. 
     A társulás után, a közelgő világháború ellenére zavartalanul 
folyt tovább a termelés egy ideig, sőt a munkások létszámát is nö-
velték néhány fővel. A legfontosabb az volt, hogy a katonai felmen-
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tést is megkapták a dolgozók. Azonban nem sokáig folyhatott za-
vartalanul a termelés, mert a vizes homok újra megjelent a bányá-
ban, és lehetetlenné tette a további munkát. 
     Az első világháború után a szénbányászatban is megjelentek a 
vállalkozók helyi konkurensei. Volt egy rövid idejű kezdeménye-
zés bányanyitásra a Nagy-völgyben a grófi uradalom megbízásá-
ból, azonban bányatűz miatt rövidesen bezárták, így termelése 
nem volt számottevő. 
     A szénkutatások eredményeképpen a Lánczi-gyepen és az Eg-
resen is megtalálták a szenet, és itt nyitotta meg második bányáját 
Salamonovits 1920-ban. Ez a vállalkozás sem volt szerencsés, mert 
itt is megjelent a vizes homok, és az aknát bezárták. 
     A nagy-völgyi bányáktól délre nyitottak egy új tárót 1921 dece-
mberében. Megalakult a Bódvavölgyi Kőszénbánya és Iparmű Rt., 
amely ezután kiépítette a MÁV-állomásig az iparvasutat. A társa-
ság nagyobb mérvű bányászatot folytatott, de 1924-ben a szénke-
reslet erős csökkenése miatt – sok más Sajó-völgyi bányával együtt 
– beszüntette a termelést. 
     Ugyancsak 1921-ben mélyítettek egy lejtősaknát a császtapusz-
tai Grőber-birtokon, amely a Császtai Kőszénbánya Társulat tulaj-
dona volt, de 1923-ban bezárt. 
     Salamonovits versenyképessége megőrzése érdekében új, kor-
szerűbb üzem létrehozására és állandó munkaerő biztosítására tö-
rekedett, ezért, felismerve a kolonizálás jelentőségét, 1920-ban egy 
15 lakásos kolónia építésébe kezdett.  
     Az új bánya nyitásához társakat keresett, elsősorban a tehető-
sebb kereskedő rokonok között. Többen társultak vállalkozásához, 
így folytathatta a széntermelést szolgáló új bányanyitásokat a ki-
bővült Edelényi Kőszénbánya Vállalat. Az 1924. február 14-én ado-
mányozott József I. bányatelken mélyítették le új bányájukat (1945 
után ez lett az I-es akna.) Az Egresen levő területen a 24 méter 
mélységben lévő széntelepet minden nehézség nélkül tárták fel. 
     Az egyik társult tag, Glattstein Hermann Amerikából hazajött 
nagynénje jelentős összeggel társult a vállalkozáshoz, s ez nagy-
ban segítette az üzem kialakítását. A változás rákerült az Edelényi 
Kőszénbánya Vállalat Rt. cégjelzésére, és így amerikai érdekeltsé-
gű lett a vállalat.  
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     A felszínre hozott szén elszállítására függőkötélpályát építettek 
a bánya és a bódva-völgyi vasút között a MÁV-állomástól északra 
levő rakodóhoz, s ezzel Salamonovits biztosította a vállalkozás 
egyeduralmát Edelény széntermelésében. 
 

 
 

Az Edelényi Kőszénbánya Vállalat dolgozói 1936-ban. 
 
     A „Magdolna” védnevű bányatelek adományozására 1937. de-
cember 4-én került sor, amely a Coburg-Gothai hercegi hitbizo-
mányi birtokon volt, a Hodály-pusztától délre, az út és az iparvasút 
mellett. A lejtősakna az út és az iparvasút nyugati oldalán nyílt. Az 
egykorú – az egész művelési területre kiterjedő – térkép az An-
talvölgyi Kőszénbánya Kft. üzemeként tünteti fel a bányát. 
     Az Antalvölgyi Kőszénbánya Kft.-t a három Szoffer testvér (Tó-
biás, Salamon és József) hozta létre. Miután kiváltak az Edelényi 
Kőszénbánya Vállalat Rt.-ből, önálló kutatásokat végeztek, s így 
került sor az önálló bánya nyitására. A lejtősakna mélyítése 1935-
ben kezdődött, és 65 méter után elérte a II-es széntelepet. A bányá-
nak már 1936-ban voltak fejtései. 
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       A második világháború időszakában nőtt a szén iránti igény, 
és régi bányákat nyitottak meg, valamint újakat telepítettek. 1942. 
június 22-én adományozta a bányakapitányság a „Zsuzsanna” véd-
nevű bányatelket a Tilalmas-dűlő déli részén az Antalvölgyi Kő-
szénbánya Kft. részére, amely a Coburg-területek szénjogát bérel-
te. A tárót a „Magdolna” lejtősaknától nyugatra, kb. 1,8 km-re haj-
tották. A tárótól egy keskenynyomtávú vasutat terveztek, amely a 
„Magdolna” lejtősaknánál csatlakozott volna a MÁV-állomásra ve-
zető vonalba. A bánya a kedvezőtlen fejtési viszonyok miatt 1946-
ban bezárt.  
     1944. augusztus 7-én az Antalvölgyi Kőszénbánya Kft. „Ferenc” 
védnévvel bányatelket kapott a Tilalmas-erdő északi részén. A fek-
tetési térképet nem Szofferék írták alá, ugyanis a zsidók üldözteté-
se idején egyes bányavállalatokhoz az elhurcolt tulajdonosok he-
lyébe gondnokokat neveztek ki. 
     A meglevő iparvasút vágányától leágazást készítettek az új bá-
nyáig, és így szállították a MÁV állomás északi részén lévő rako-
dóra a szenet. 
     A keskenyvágányú iparvasutat az 1924-ben megszűnt Bódva-
völgyi Kőszénbánya és Iparművek Rt. építette ki, kb. 5 km hossz-
ban a Nagy-völgyi táróig. Ezt a vasutat azután Szofferék újra fek-
tették a Magdolna-lejtaknáig 1933-ban, majd később kiépítették 
egész hosszában, a Ferenc-bányán túl, az újabb Nagy-völgyi táró-
ig. 
     A Ferenc-bánya már a miocén III. telepet tárta fel, mely itt há-
rom, egymáshoz közel fekvő padban fordult elő. Az üzem mind a 
hármat művelte. 
     Ebben az időben több bányát nem nyitottak Edelényben. 
     A második világháború súlyos károkat okozott a bányákban is, 
ennek ellenére már 1945 januárjában megindult a munka azokban 
a bányarészekben, melyeket nem öntött el a víz. 
     A megalakult munkástanács és a júliusban már működő szak-
szervezet a termelésbe is beleszólt, így bizonyos fokú kettősség 
alakult ki a tulajdonosok és a munkások között. Már kollektív szer-
ződés alapján dolgoztak a bányászok, de az infláció és a természet-
beni juttatások miatt gyakran volt bérkövetelés. Komplikálta a hely-
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zetet az 1946-ban meginduló államosítási folyamat. Megalakultak 
a leltározási bizottságok. 
     A Coburg-tulajdont képező bányákat 1947 októberében átvette 
a Szovjet Javakat Kezelő Hivatal, mert német tulajdonúnak tekin-
tette. Ezeket később a rudolftelepi üzemfőnökséghez csatolta a bor-
sodi bányakerület. 
     Salamonovitsék Lánci-völgyi bányáját 1946-ban nem vették ál-
lami tulajdonba, mert igazolni tudta amerikai érdekeltségét. Csak 
1948-ban került az állami bányák közé. 
 

 
 

Fával biztosított bánya az 1950-es években. 
 

     A Szovjet Javakat Kezelő Hivatal újranyitotta és megindította a 
termelést a „Ferenc” lejtősaknában, sőt új lejtősaknát mélyített 1947-
ben, az úgynevezett Téglagyári-aknát. Ez az akna 1950-ben szün-
tette be a termelést, miként a gederéti és a nagy-völgyi bánya is. 
Szintén a Szovjet Javakat Kezelő Hivatal létesítette a Hodály lej-
tősaknát, mely folytatta a termelést azután is, hogy 1952-ben a hi-
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vatal átadta a bányákat az állam tulajdonába. Ez az akna korszerűt-
lensége miatt 1964-ben bezárt, és új lejtősaknát mélyítettek, amely 
1972-ig üzemelt Edelény III. lejtősakna néven. A kitermelt szenet 
az iparvasúton szállították a MÁV-állomásnál levő rakodóra. Az 
új lejtősakna létesítése során korszerű üzemteret alakítottak ki, me-
lyen fürdőt, transzformátor-állomást, irodákat, műhelyeket, raktá-
rakat, gépházakat építettek. Modernizálták az iparvasutat és bekö-
tőutat építettek a 27-es főúttól a bányához. 
 

 
 
Kezdetben gőzmozdonnyal szállították a III-as aknáról a szenet a vasút-

állomásra. A mozdony neve „Újvilág” volt. 
 
     A II-es akna mélyítése 1950. május 15-én kezdődött meg, és 1951. 
január 6-án érte el a széntelepet. Ugyanebben az időben indult a 
II/a. lejtősakna mélyítése, melyben számottevő termelés 1951 ok-
tóberétől folyt. Szenét 1969 májusáig az ún. adhéziós pályán szál-
lította az I. akna külszínén levő, a berentei szénosztályozóhoz ve-
zető függő-kötélpálya feladó állomására. A függő-kötélpályát 1954-



 71 

ben építették, majd a következő évben lebontották az így szükség-
telenné vált, Salamonovitsék által létesített, a MÁV-állomásnál le-
vő rakodóhoz vezető kötélpályát. 
 

 
 

Az I-es akna függő-kötélpálya feladó állomása. 
 
     A II-es aknán 1952-től 1956-ig köztörvényes rabok dolgoztak. 
A tábor épületeit később irodaként és műhelyként hasznosították. 
1965-ben új irodaépületet, fürdőt, legényszállót és konyhát építet-
tek, mely által a külszíni terület teljesen átalakult. 
     A hazai energiastruktúra elveinek 1968-69-ben napvilágot lá-
tott változása, valamint a földalatti koncentráció lehetősége gyakor-
latilag megszüntette a II-es aknát, amely a továbbiakban az Ede-
lény I-IV. akna területéhez csatoltan, annak 2. körleteként műkö-
dött. A termelt szenet az I. lejtősaknán szállította ki, és itt került fel-
adásra a berentei függőkötélpályára. 
     Az akna épületeit szakosított szociális otthonként és kereske-
delmi raktárakként hasznosították az 1970-es évek elejétől.      
     A fokozatosan növekvő munkáslétszám megkövetelte munkás-
szállók, valamint a letelepedni szándékozók részére új lakások épí-
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tését. 1951-52-ben elkészült az I. akna munkásszállója, a 140-es Jó-
kai szálló, majd 1954-ben a II-es akna munkásszállója, a 141-es Mó-
ricz Zsigmond szálló, melyekben 100-100 fő nyert elhelyezést. 
 

 
 

Az edelényi I-IV. akna építése. 
 

     1957-ben a bányaüzem nagyarányú lakásépítésbe kezdett az (ak-
kor még) község két területén, az Egresen és a Kenderföldön. Az 
Egresen emeletes társasházakat építettek kis konyhakerttel, a Ken-
derföldön egyszintes, kertes lakások is készültek. 
      Hajdúnánáson felépítették az üzemi üdülőt, Szendrőlád hatá-
rában, a Borda-tetőn pedig a bányász pihenőt. 1954-ben a Szovjet 
Javakat Kezelő Hivatal volt irodáját (ma Templomkert Kisvendég-
lő) átalakították Bányászklubbá. 1966-ban a Kenderföldön meg-
épült az új Bányászklub, melyben könyvtár is működött, majd 1968-
ban ifjúsági klubbal bővítették. 1997-ben bezárták, és a város tu-
lajdonába került. 
     A bányaüzem működtette a sportkört, melynek szakosztályai Ede-
lényi Bányász Sportegyesület néven szerepeltek a különböző szin-
tű bajnokságokban és versenyeken. Az üzem építtette az új sport-
pályát és öltözőt. 
     1958-ban az I-es aknán alulról történt vízbetörés hívta fel a fi-
gyelmet az ásványvíz jelenlétére. A vízbetörés helyét elzárták, de 
máshol is jelentkezett a szénsavas víz. Az Országos Közegészség-
ügyi Intézet 1960-ban ásványvíznek minősítette a vízbetöréseknél 
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jelentkező vizet, így a Borsodi Szénbányászati Tröszt elhatározta a 
hasznosítását. Külön fúrást mélyítettek a víz felszínre hozatalához, 
és az I-IV. akna szomszédságában palackozóüzemet létesítettek az 
1960-as években. A palackozót később eladták, amely jelenleg is 
termeli és forgalmazza a „Borsodi vizet”. 
 

 
 

Az I-es akna egykori munkásszállója. 
 

     Az 1950-es és 1960-as években hatalmas összegeket fordítottak 
a bányák fejlesztésére, így került sor az edelényi I. akna korszerű-
sítésére és az új, IV. akna mélyítésére. Az Edelényi Bányaüzem kon-
centrációs tervének megvalósítása 1969-ben fejeződött be, Ede-
lény I-IV. akna néven. A IV-es aknán irodaházat, fürdőt, függőle-
ges aknát és meddőszállító rendszert építettek. Ekkor létesült az I-
es és a IV-es akna közötti iparvasút is, melynek síneit a bánya be-
zárása után felszedték. 
     A földalatti munkavégzésben is fejlesztések történtek. 1969-ben 
kísérletek folytak a fronton Schwarz–Wild önjáró biztosítóegysé-
gekkel és maróhengeres gépi jövesztéssel, hogy kiváltsák az acél-
támmal biztosított frontfejtést. Kezdetben KSW 33 típusú maró-
hengert alkalmaztak, melynek a jövesztő tárcsája először 630, majd 
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750 mm átmérőjű és 600 mm fogásmélységű volt. Ezekkel a jö-
vesztőtárcsákkal nem lehetett a széntelepet teljes magasságában 
fejteni, ezért a főtében fennmaradó szenet robbantással termelték 
le. Ez azonban balesetveszélyes volt, és erősen csökkentette a tel-
jesítményt. Ezért arra törekedtek, hogy megteremtsék a teljes ma-
gasság fejtését és az oda-visszavágás lehetőségét. Ahhoz, hogy ezt 
meg tudják valósítani, szükségessé vált egy erre a feladatra alkal-
mas maróhenger beszerzése. 1969. július 14-én már az új gép, egy 
KB-125 típusú maróhenger dolgozott a fronton, melynek tárcsája 
1100 mm átmérőjű volt, és oda-vissza vágta a szenet. 
 

 
 

A Bányászklub az 1980-as évek végén. 
 

     Az Edelényi Bányaüzem 1954. július 1-től volt önálló üzem, majd 
1973. január 1-vel a Mákvölgyi Bányaüzemhez csatolták, és ettől 
kezdve Edelény I-IV. aknaként működött.  
     Az elhasználódott Schwartz-Wild önjáró biztosítóegységek he-
lyett 1975-ben MK-97 önjáró biztosítóegységek kerültek a bányá-
ba, melyek az I. telepben történt kipróbálás után a II. telepben kezd-
ték meg a rendszeres termelést. A hatékonyabb teljesítmény érde-
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kében egy második garnitúra MK-97 típusú biztosítóegység üzem-
be helyezésére is sor került. 
    1986. április 1-vel az edelényi akna a Bükkaljai Bányaüzemhez 
került. 1986-ban az edelényi bányatelket kibővítették, azonban a 
hosszabb távú bányaművelési elképzeléseknek megfelelően már 
1985. január 1-jén megkezdték a IV. telepi kutatóvágat hajtását. 
     1982 és 1987 között csak komplex gépesítésű frontfejtésekkel ter-
meltek az aknán. A frontokat MK-97 típusú önjáró keretekkel biz-
tosították, és 1000 mm-es tárcsaátmérőjű, 650 mm-es fogásmély-
ségű KWB-3DS maróhengerrel jövesztették a szenet. 
     1982. II. félévében közel 300 dolgozót átirányítottak más bá-
nyaüzemekhez szerkezetátalakítási célból, így ezután csak egy front-
fejtés üzemelt. 
     A szocializmus éveiben az állami vezetés igyekezett a szakma 
munkaerő-megtartó képességét fokozni, a lehetőségekhez mérten 
minél jobb feltételeket biztosítani a bányásztársadalom számára. 
1950-től a bányászok munkaruhát és hűségjutalmat kaptak. A szo-
ciális helyzet javítása érdekében jelentős számban épültek bányász-
lakások. Fürdőket létesítettek, kialakították az üzemorvosi szolgá-
latot és megszervezték az üzemi étkeztetést. Jelentős támogatásban 
részesültek a bányász kulturális szervezetek, a 19. századi múltra 
visszatekintő bányászzenekarok, dalárdák és a különböző sportegye-
sületek. Az 1980-as években elinduló hanyatlás azonban szociális 
téren is éreztette hatását, egyre kevesebb pénz jutott a bányászok 
munkahelyen kívüli tevékenységeinek támogatására. 
     Átszervezések hatására jelentősen emelkedett a borsodi, így az 
edelényi szénbányászat hatékonysága, és az 1980-as években a me-
gye szénbányáiban termelt szén fedezte a magyar lakossági szénfo-
gyasztás közel 50 %-át. A viszonylag kiegyensúlyozott fejlesztési 
időszak azonban nem tartott sokáig, és véget ért anélkül, hogy a 
borsodi bányászat megbomlott egyensúlyának helyreállítására tett 
intézkedések végrehajtása befejeződött volna. Az országos terme-
lés viszonylatában, ha lassú ütemben is, de csökkent a megye szén-
bányáinak részesedése. Az 1980-as években a 40 órás munkahét 
bevezetésével tovább súlyosbodott a létszámhiány, amin a terme-
lés egyre erőteljesebb gépesítése sem tudott enyhíteni. 
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Schwartz-Wild önjáró kerettel biztosított frontfejtés. 
 

 
 

KWB-3DS típusú maróhengeres jövesztő gép a fronton. 
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     A válság jelei országosan jelentkeztek. A beruházásokra, fejlesz-
tésekre fordítható pénzösszegek lényegesen elmaradtak a reális igé-
nyektől, különösen az 1980-as évek derekán csökkentek drasztiku-
san az állami támogatások. Borsodban a létszámhiány mellett külö-
nösen súlyos gondot okozott a termelő gépek és berendezések ál-
lapotának a romlása, melynek mértéke 1987-re elérte a kritikus szin-
tet. A fejlesztések elmaradása következtében a kitermelt szén mi-
nősége évről évre romlott, az évtized végére a borsodi szénbányá-
szat válságba került.  
 

 
 
Az Edelény I-IV. akna és a berentei központi szénosztályozó közötti füg-

gőkötélpálya, alatta a régi meddőhányók. 
 
     A rendszerváltozás sem hozott érdemi, pozitív változást. A pi-
acgazdaságra való áttéréssel az állam fokozatosan kivonult a ma-
gyar szénbányászatból, de helyét nem vették át új, tőkeerős magán-
befektetők, akik képesek lettek volna ismét nyereségesen működ-
tetni a bányákat. 
     1993 végére felszámolták a megye bányászatát évtizedeken át 
irányító Borsodi Szénbányák Vállalatot. Az ezt követő években sor-
ra zártak be a régió bányái. Az okok között találjuk egyes bányák 
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kimerülését, a befektetők hiányát, a kohászatban jelentkező egyre 
égetőbb problémákat, melyek a szénkereslet jelentős csökkenését 
eredményezték, illetve az egyre nehezebben fenntartható gazdasá-
gos termelést. 
     A Bükkaljai Bányaüzemhez tartozó edelényi I-IV. akna sem tu-
dott megküzdeni a nehézségekkel, így 157 év után, 1995-ben vég-
legesen megszűnt az edelényieknek és a környező településen élők-
nek hosszú időn keresztül megélhetést biztosító szénbányászat. 
     1999-ben egy vállalkozás külszíni szénbánya nyitását tervezte a 
császtai Nagy-völgyben, a korábbi bányatelkek területén, ez a kez-
deményezés azonban nem valósult meg. 
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