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TERMÉS

Bányászat hazánkban a kiegyezés után
Százötven évvel ezelőtt létrejött az Ausztriával kötött kiegyezés és megszületett az Oszt-
rák–Magyar Monarchia. Az 1867 utáni gazdasági fejlődés alapja a modern szabad verseny 
aktivizálódása volt. Elviekben már a szabadságharc utat nyitott a tőkés szabad versenynek, 
ám csak a dualizmus rendszere hozta meg a megfelelő feltételeket. A Monarchia történetén 
áthuzódó végletes politikai küzdelmek ugyan befolyásolták a fejlődés folyamatát, de kiha-
tásaikban pozitiv irányba mutattak. A Monarchia nagy gazdasági egységében, amelynek 
áruforgalma vámok és deviza nélkül, közös pénz- és árrendszer alapján, szinte belkereske-
delmi jelleggel zajlott, a bányászat jelentős súlyt képviselt. Termékei szabadon áramolhat-
tak, a bányászok toborzása, telepítése, átköltözése akadálytalan volt. A szaporodó bányate-
lepek tükrözték a Monarchia népeinek sokszínűségét, ez időben alakultak ki a jellegzetes 
hazai bányavidékek, szerveződött meghatározó réteggé a bányamunkásság, szerveződött 
meg a bányaigazgatás, a képzés egy része.

A magyar gazdaság alapja a mezőgazdaság, az ipar a legdinamikusabb ágazata volt. Míg 
előbbi növekedési üteme a különböző számítások szerint évi 1,7–2,2% között mozgott, ad-
dig az utóbbié 4,5 és 6% között alakult. 1913-ban az ipar és bányászat foglalkoztatta a kereső 
népesség 18%-át, s a nemzeti jövedelem mintegy 25%-át adta. 

Két évszázada a magyar ipari struktúra egyik meghatározó vonása a hagyományos szer-
vezetű és technikájú kisüzemek, s a legkorszerűbb berendezésekkel ellátott nagyüzemek 
egyaránt magas száma volt. Ez utóbbiakban már érvényesült a taylorista, fordista veze-
tésszervezés sok eleme, annak ellenére, hogy a társadalomban még uralkodóak voltak a 
patriarchikus viszonyok. A bányamunka sem volt szakmához kötött (erre majd csak 1937-
ben kerül sor), csak mint foglalkozás volt számon tartott. 

Az ipar egyenetlenül oszlott el, a modern nagyipar jelentős része Budapestre és köz-
vetlen környékére koncentrálódott. 1910-ben Nagy-Budapest területén az ország lakossá-
gának 5%-a, az iparban foglalkoztatottaknak viszont 18%-a, a gyári munkásoknak 28%-a 
élt. Angyalföld, Újpest, Kispest és Csepel valóságos gyárövezetet képeztek a főváros körül. 
Nagy ipari régió alakult ki a Felvidék középső vidékein. Az ércbányászat a Hernád, a 
Garam, a Sajó és az Ipoly völgyében összpontosult, a nagy vas- és acélipari üzemek a 
Salgótarján és Diósgyőr közötti barnaszénmedencékben létesültek. Ezt a nehézipari öve-
zetet délről élelmiszeripari üzemek, mindenekelőtt cukorgyárak szegélyezték. Jelentős 
iparvidék alakult ki Krassó-Szörény és Hunyad vármegyékben, a körzethez csatlakozott 
északról Temesvár és Arad, amelyek az ország leginkább iparosodott vidéki városai közé 
tartoztak. Az Alföld, a Dunántúl, Kárpátalja és Erdély nagy részén alig települt ipar, Deb-
recen, Győr, Kolozsvár, Pécs, Pozsony, Szabadka, Szeged szigetekként emelkedtek ki a tra-
dicionális agrárvilágból. 

A növekvő szénigényt a földtani kutatásokkal feltárt új és a korábbi lelőhelyekre tele-
pült bányák igyekeztek kielégíteni. A technikai fejlődés, az építkezések sokfélesége máig 
meghatározza a bányavidékek képét, az alkotók munkásságát, amelyet az utókor igyekszik 
megőrizni. Szűkre szabott kereteink nem teszik lehetővé a dinamikus fejlődés teljes bemu-
tatását, így csak néhány részletet érinthetünk.
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A bányászatban alkalmazottak létszámát a bányatársládáknál biztosítottak alapján az 
1867–1881 közötti években 39 000–45 000 főre tehetjük (kincstári bányákban 8–10 000 fő; 
magánbányákban 31–35 000 fő), akik közül 1080–1600 volt a nők száma, 4–5000 foglal-
koztatott pedig még gyermekkorú volt. A felnőtt férfi ak közül rendszeres volt az ideiglenes 
napi felvétel. Az 1867–1881 közötti években számuk országosan a napi 230–410 fő, 1910–1915 
között átlagosan 520 fő volt.

A több száz bánya közül a kiegyezés után kiemelkedő vállalattá fejlődött a Salgótarjáni 
Kőszénbánya Részvény Társulat, meg a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársa-
ság. A nemzeti gazdaság szénellátására szerveződött a kincstári bányászat. A távlatokra 
tekintve határozott az osztrák Duna Gőzhajózási Rt. hajózási vállalat Pécs vidéki bányája 
fejlesztéséről. 

A közös vámterület – különösen kezdetben – nem kedvezett a magyar ipar fejlődésének, 
a helyzetet a kormányok tudatos ipartámogatással igyekeztek ellensúlyozni. A Matleko-
vits Sándor kezdeményezésére 1881-ben megalkotott első iparpártolási törvény még csak 
illetékmentességet biztosított az új gyáraknak, de az 1890-es és 1899-es ipartörvények már 
kamatmentes kölcsönök nyújtását, valamint tarifa- és adókedvezményeket is lehetővé tet-
tek. Végül az 1907. évi iparfejlesztési törvény általános felhatalmazást adott a kormánynak 
új iparvállalatok alakítására, s a meglévők még hatékonyabb szubvencionálására. Az állam 
1868 és 1880 között éves átlagban 32 ezer, 1891 és 1899 között 2,7 millió, 1913-ban közel 10 
millió koronát fordított ilyen célokra.

A vasútépítés jelentős keresletet támasztott a vas- és gépgyártással szemben. Az 1890-
es években a nagy- és közepes üzemek százai tértek át a gépi technikára. A gőzkazánok 
száma 1890 és 1914 között 14 ezerről 37 ezerre emelkedett. Gyorsan nőtt a villamosener-
gia-termelés, amely egyre jelentősebb szénfogyasztóvá vált. Az igények következménye, 
hogy a magyar bányászat termékszerkezete a XIX. század második felében átalakult. A 
kiegyezés előtt a színesfémtermelés adta a kohászati termékek 44%-át, a vastermelés a 
30%-át, a széntermelés csupán 15%-kal szerepelt. A vasútépítés és az ehhez kapcsolódó 
vasgyártás föllendülése szükségessé tette a szénbányák fejlesztését. A vasúthálózat hossza 
20 év alatt megduplázódott. A nagy vasúti megrendelésekkel ellátott Diósgyőri Vasgyár 
átalakítása után faszéntüzelésről a szénfelhasználásra állt át. Ez abban az időben történt, 
amikor Felvidéken 37 vasmű közül mindössze a Rimamurányi Vasművekben használtak 
fel jelentősebb mennyiségű kőszenet, s mégis ez a vidék adta az ország nyersvastermelé-
sének 80%-át.

Magyarország a XIX. század végén élen járt a bányászati gépesítés és villamosítás terü-
letén. Általános lett például a drótkötél használata, mert az aknák mélysége meghaladta a 
400 métert, s a külszíni szállítások a sokszorosára emelkedtek. A Ganz-gyár a világon első-
ként teljeshomlokú vágathajtó gépet gyártott, s bevezették a kutatásban a sűrített levegős 
fúrógépeket. Kísérleti réselőgépek készültek, amelyeket a vágathajtásokban és a fejtések-
ben próbáltak ki. Megjelentek sűrített levegővel működtetett kéziszerszámok, hordozható 
villamos kézilámpák, a biztosításban a torkrét-eljárás, meg a kísérleti fémtám. Mindazon-
által a termelés legfőbb termelőeszköze az emberi munka volt, a munkakörülmények és a 
bérezés azonban csak igen kismértékben javultak, ami állandósította az elégedetlenséget 
a bányavidékeken. 

A nehézipar hagyományos alapja a szén és a vasérc. A nyersanyagkincs részben nem volt 
számottevő, a kitermelése részben átlagon felüli költségeket kívánt. Így, bár a szénterme-
lés 1860 és 1913 között több mint meghússzorozódott, 1900 és 1913 között pedig csaknem 
megkétszereződött, magas kalóriaértékű, jól kokszolható feketeszénből az ország behoza-
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talra szorult. Az 1890-es évekig a nógrádi szénbányák adták a legtöbb szenet, ettől kezdve 
viszont a tatabányai és a zsil-völgyi szénmedencék kerültek az élre. A nyersvastermelés 
ugyancsak megtöbbszöröződött: a kiegyezés és a háború közötti fél évszázadban 105 ezer 
tonnáról 623 ezer tonnára emelkedett. A vastermelés több mint 90%-át három nagy vasmű 
szolgáltatta: a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt., az Osztrák–Magyar Államvasutak re-
sicai vasgyára és a magyar állam vajdahunyadi és tiszolci kohói. Eltérően a szénbányáktól, 
amelyek a sűrített levegővel működő légkalapácsok és a villanyáram elterjedése ellenére 
elmaradott technikai körülmények között termeltek, a vasércfeldolgozás a legmodernebb 
európai gyártástechnológiákat importálta. Az 1910-es évek elején az úgynevezett Siemens–
Martin-kemencékből került ki a hazai acél 90%-a.

A nyilvánosság egyre többet tud-
hatott meg a bányászatról. A szak-
kiadványok mellett a millennium 
idején pl. ezekből: Az 1896. évi ezred-
éves kiállitás eredménye: bányászat, 
kohászat, ipar, Az ezredéves magyar 
állam és népe című könyvek bányá-
szattal, kohászattal foglalkozó része-
iből, meg a millennium tiszteletére 
kiadott többkötetes Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia írásban és képben 
című kiadvány bányász-kohász 
anyagaiból. 

Megszaporodott az újságok szá-
ma. Név és cím szerint 1848 lelkes 
lendületében a Pécsett megjelent Das 
Fünfk irchner Bergmandl nyitja meg a 
bányászattal is kapcsolatos újságok 
sorát. Szaklapként elsőként 1868-ban 
a máig élő Bányászati és Kohászati 

Lapok jelent meg, amelyet sorra követtek különböző időt megélő más lapok. Bányamunkás 
címen több újság is szerepelt. Az első Bányamunkás–Bergarbeiter (1906) a Munkás pécsi 
újság mellékleteként két nyelven Pécsett jelent meg, 1909-től Budapesten a Volkstimme 
mellékleteként létezett. 1913-tól a Szakszervezetek Tanácsa adta ki a máig élő (kezdetben 
kétnyelvű) Bányamunkást. 1919-ben jelent meg Kolozsvárott, majd Nagyszebenben egy 
Bányamunkás (mint az Erdélyi és Bánáti Bánya- és Kohómunkás-Szövetség közlönye). 
1902-ben jelent meg Ózdon a Munkás című lap (a Magyar Bánya- és Kohómunkások Tár-
sadalmi Lapja), 1907-ben a Jószerencsét, 1908-ban A Bánya került az olvasók kezébe. 1909-
ben a Magyar Szénújság–Ungarische Kohlenzeitung, 1912-ben a Bányászat (A Magyar Bá-
nyász- és Kohász Altisztek Országos Egyesületének havi értesítője, 1912. márciustól A ma-
gyar bányász- és kohász altisztek szak- és társadalmi lapja és hivatalos közlönye), 1915-ben 
az Ungarischer Metallarbeiter, 1917-ben a Bányász–Kohász, A Bányász altisztek és kohász 
munkavezetők szak- és társadalmi közlönye Mátyásföldön jelent meg. 

A régtől óhajtott bányász szakmai szervezet Selmecbányán 1892. június 27-én alakult 
meg Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület néven. Vidéki szakosztályai 
rövidesen behálózták az országot. Az altiszti kar és a bányamunkásság szerveződése is 
lendületet vett. Egy belügyminiszteri részjelentés szerint 1883-ban 56 altiszti kör és százat 

A magyarországi barnaszén-, vasérc-, feketeszén-
és kősótermelés 1865 és 1917 között
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meghaladó (110) sokféle kulturális és művelődési egyesület, nemzeti alapú, szocialista meg 
keresztényszocialista munkásszervezet hálózta be a bányavidékeket. 

A bányászati akadémiai képzésben a kiegyezés után az oktatás nyelve a német helyett a 
magyar lett, a selmecbányai intézmény neve Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Aka-
démiára változott. A képzés hat (bányászati, fémkohászati, vaskohászati, gépészeti-építé-
szeti, erdészeti és erdőmérnöki) szakon folyt. 1904-től neve M. Kir. Bányászati és Erdészeti 
Főiskola, 1922-től M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola (1919-től soproni szék-
hellyel). A XX. századba á tlépve az ősi alma mater gyökeresen megújult; a tanulmányi időt 
1904-ben 8 szemeszterre emelték, a korábbi tantervhez képest a természettudományi és 
matematikai képzés közel duplájára, a teljes képzési óraszámot tekintve mintegy 40%-kal 
emelkedett. Ez az óraszám akkor 10–30%-kal meghaladta az európai technikai főiskolák és 
a budapesti műegyetem hasonló képzésének óraszámát. 

Az iparoktatásban 1873-ban a bányaiskolákat is reorganizálták (Felsőbánya, Nagyág, 
Selmecbánya), 1896-ban új bányaiskolák nyíltak Pécsett és Petrozsényben, 1897-ben Ve-
respatakon. 1909-ben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod–Gö-
möri Osztálya bányaiskolát alapított Rozsnyón. Élénk eszmecsere folyt a bányászati képzés 
megújításáról, felvetődött a munkásképzés szakmai és társadalmi fontossága, a bányais-
meretek tanítása a bányatelepek elemi iskoláiban, vagy e célra rendelt külön iskolákban.

Az 1907. évi III. törvénycikk a hazai ipar fejlesztéséről címet viselte. Ez szabad kezet adott 
a kormánynak annak eldöntésére, hogy mely iparágakat, vállalatokat akarja támogatni. A 
kormányzat és az 1907-ben létrehozott Országos Ipartanács által kidolgozott ágazati tá-
mogatási rendszer fő célkitűzése az önellátás és nem a modernizálás volt. Ennek jegyében 
született meg a kincstári szénbányászat.

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása a közép-európai történelem sokat vitatott 
fejezete. A háború következtében addig kialakult gazdasági egysége az erőforrások kime-
rülése, a hadigazdálkodás bevezetése miatt is szétesett. A gazdaság teljes egésze a hadse-
regnek termelt. A háborús gazdálkodás terhei, a társadalmi elégedetlenség, az erőforrások 
növekvő hiánya, a háborús veszteségek, meg a kiválni igyekvő nemzetiségek egyre kilá-
tástalanabbá tették a helyzetet. A Monarchia megmentésére 1918. október 17-én IV. Károly 
utolsó kísérletet tett: a Monarchiát szövetségi állammá nyilvánította, de a nemzetiségek 
teljes önállóságot akartak. Az utódállamok gyorsan szerveződtek, sorra jelentették be igé-
nyüket a kiszemelt magyar területekre. 1918 november 1-jén a kormány felmentést kapott 
a királynak tett esküje alól, ezzel kinyilvánították az Ausztriától való elszakadást. 1918. no-
vember 16-án Magyarországon is kikiáltották a köztársaságot. A köztársaságot váltotta 
Magyarország új államformája, a tanácsköztársaság (1919. március 21-étől 1919. augusztus 
1-jéig), ami alatt a gazdasági rendszer gyökeres átalakítása is megkezdődött: a 10 főnél töb-
bet foglalkoztató kereskedelmi, illetve a 20 főnél többet foglalkoztató ipari üzemeket álla-
mosították. A Monarchia felbomlását jogilag az 1919. január 18-án összeült békekonferen-
cia rögzítette, az új magyar állam nemzeti kormányának megbízottjai 1920. június 4-én a 
franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon épületében írták alá a békeszerződést. 

A bányászat kiegyezéssel megkezdődött fejlődését már a háború is lefékezte, csak a leg-
nagyobb erőfeszítésekkel tudta teljesíteni a szénigényeket. A trianoni változások még to-
vább sújtották a bányászatot, mert a döntés következtében súlyos aránytalanságok jöttek 
létre. A nyersanyagok döntő többsége „külföldre” került, a gyártókapacitások nagyobb 
hányada a magyar határokon belül maradt. A történelmi Magyarország területe 282 ezer 
km2-ről (Horvátország nélkül) 93 ezer km2-re, lakossága 18 millió főről 7,5 millió főre csök-
kent. Hozzávetőleg 3,3 millió magyar került a szomszédos országokhoz, 63 vármegye közül 
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mindössze 10 maradt érintetlen. A gyáripart súlyos veszteség érte: az ipartelepek 44,7, az 
alkalmazott erőgépek 47,5, a munkáslétszám mintegy 50, míg a termelés 52%-éka jutott az 
elszakított területekre. 

A történelmi Magyarország gazdag só-, arany- és ezüstbányáiból például egy sem ma-
radt Magyarországon, de más ércek bányászatának is befellegzett. Jelentős kőszénterületek 
kerültek határokon túlra, a trianoni határon belül csak egy feketekőszénterület, a mecseki 
maradt. A szénbányászat kivételével a bányaipar szinte majdnem minden üzeme, így az 
arany- és ezüstbányászat 99,1, a vasércbányászat 98,5%-ban az utódállamokhoz került. A 
korábbi terület egyharmadára zsugorodott ország azokat a területeket veszítette el, ame-
lyek hasznosítható ásványi nyersanyagokat rejtettek; ezzel Magyarország hagyományos 

„bányászati jelleg”-ét veszítette el egyik napról a másikra, s vált „alföldi, mezőgazdasági” 
jellegűvé. A bányaterület szerinti veszteség országosan 80%-osra, benne a nemes- és szí-
nesérctermelésé 99%-osra, a vasérctermelésé 96%-osra, a kőszéntermelésé 70%-osra tehető, 
a kősótermelésé pedig elérte a 100%-ot. Megjegyzendő, hogy az egy évezreden át bőséges 
nemes- és színesérctelepek a XIX. század utolsó évtizedeire a Kárpát-medence területén 
gyakorlatilag kimerültek, az iparág leépülése kizárólag a természeti adottságok következ-
ménye és a kutatások elmaradása volt. A bányászat hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez 
1911/13-ban 2% volt. 1920 után – az említettekből következően – gyökeresen megváltozott 
az új határok közé szorult ország bányászatának összetétele: a kőszénbányászat a maga 
85–86%-ával túlnyomóvá vált, a fennmaradó 13–14% a vasérctermelésre jutott.

Az önálló Magyarország új korszak elé nézett, melyben építhetett a korábbi évtizedek 
teljesítményeire, de már más feltételek között kényszerült alakítani bányászatát.
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 HÍREK

Közös pályázat világörökségre. Elkészült a Római Birodalom határai világörökségi ne-
vezésének négy országot – Magyarország mellett Németországot, Ausztriát és Szlovákiát 

– érintő közös nevezési dokumentációja – közölte a Miniszterelnökség. A Duna mentén hú-
zódó határvonal magyarországi szakaszát 65 helyszín képviseli, két légióstábor, számos se-
gédcsapattábor, őrtorony és több polgári település. A mostanra elkészített, egyetlen pályá-
zattá összeolvasztott anyagot az osztrák fél a napokban juttatta el az UNESCO világöröksé-
gi bizottságához. (Magyar Idők, 2017. okt. 9. 4. old.)


