
L A SSA N  JÓ Z S E F

A nógrádi szénbányászat felszabadulás utáni 

műszaki története 19 4 5 - 19 8 5 -  I—II-

A  nógrádi szénmedence az 1868 utá
ni gazdasági fellendülés és az ország 
gazdasági fejlődése szempontjából 
igen jelentős. A  széntermelés -  bár
mily kis bányákban is valósult meg 
a kezdetben -  fokozatosan egyre 
nagyobb szervezeteket hozott létre, 
megteremtve egyúttal azt az in
frastruktúrát is, amelynek számos 
új eleme a szénbányászattal került 
be Nógrád vidékére. Az 1861-ben 
megindult tényleges bányászat rövid 
idő múltán szakmai publikációkkal, 
valamint az erősödő munkásmoz
galomról szóló híradásokkal hallat 
magáról. A  földtani leírásokat jól 
kiegészítik a technikai fejlődésről 
szóló hírek -  többségük a Bányászati 
és Kohászati Lapokban  jelent meg 
- ,  majd azok az összefoglaló jel
legű munkák, amelyek vagy a bá
nyaművek tevékenységét, vagy a 
nógrádi munkásmozgalom bányászat
tal szorosan összekapcsolódott tör
ténetét dolgozták fel. Az előbbire jó 
példa az 1944-ben megjelent mű, 
D sida Jenő  munkája, A  Salgó-Tar- 
jáni Kőszénbánya Rt. nógrádi szén- 
bányászatának története 18 6 8 -19 4 3., 
az utóbbira a Móna Gyula  szerkesz
tette A Nógrád megyei bányász
munkásmozgalom forrásértékű tör
ténete.

A  szénbányászat helyzetének ala
kulása, amely Nógrád megyét is 
alapjaiban érintette és érinti, a fo
kozott figyelem középpontjába he
lyezi az olyan műveket, amelyek a 
bányászattal általában foglalkoznak, 
de különösen, ha egy terület elemző 
megközelítését végzik el. Ilyen mun

ka Lassan József okleveles bánya
mérnök két kötete is, amely a 
nógrádi szénbányászat felszabadulás 
utáni történetével foglalkozik.

Ismertek azok a hiányok, ame
lyek a hazai műszaki történetírást 
jellemzik, ezért annál inkább érté
kelésre méltó az a teljesítmény, 
amely a szakmai igényesség, törté
neti hűség és gazdag dokumentáció 
birtokában vállalkozott a nógrádi 
bányászat felszabadulás utáni kor
szakának integrált feldolgozására.

Az első kötet azokkal a termelési 
és műszaki-gazdasági adatokkal fog
lalkozik, amelyek a szénbányászat 
termékválasztékát és kereskedelmi 
teljesítményeit jellemzik. Kitűnik, 
hogy a sokrétű tevékenység ered
ményeképpen a tárgyidőszak végén 
a bányászat a megye ipari termelésé
ben a 6., a létszám és az állóeszkö
zök alapján a negyedik helyet fog
lalja el. Korántsem teljeskörűen, de 
áttekinthető módon érzékelteti azo
kat a változásokat is, amelyek az 
1964 óta folyamatosan csökkenő 
létszámú és széntermelésű vállala
tot új pályákra vitték a mellékte
vékenységek át- és újjászervezésé
vel.

Lassan József -  aki maga is bá
nyászcsaládból származik és egész 
életét hivatástudattal élő emberként 
a bányászatnak szentelte -  most 
megjelent művében a felszabadulás 
utáni korszak fellendülését, majd 
kiegyenlítődésre törekvő bányásza
tát mutatja be igen sokoldalúan és 
árnyaltan. Szemben a korábbi, első
sorban a történeti szempontokat
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előtérbe helyező módszerrel írt 
munkákkal, szerzőnk a széles alapú 
műszaki hátteret aprólékosan, de 
jól áttekinthető elvek szerint rendez
ve ismerteti a bányászati változáso
kat. A  műszaki fejlődést és követ
kezményeit a tartalmilag indokol
ható összes szinten és minőségben 
mutatja be. A  bányászat műszaki 
fejlődésének két alaptendenciája, a 
differenciálódás és kiegyenlítődés 
együttlétezésének megjelenítése
történik itt, még ugyanazon jelen
ség esetében is, mint amilyenek 
például a különleges aggregációs 
szintek, a mélyműveléses, vagy kül- 
fejtéses bányászat. A  kötet módszer
tani előnye, hogy az aggregált rend
szerek kapcsán könnyebb a kezelhe
tőség és hét nagyobb fejezetből át
tekinthető kép tárul az olvasó elé 
a műszaki fejlődés sokrétű kapcso
latrendszerérői. A  könyv bevezető 
része (a földtani leírás, a felszaba
dulás előtti helyzet és az újjáépí
tés szakasza) után igen rokonszen
ves csoportosításban, nemcsak a ne
gatív előjellel említett visszarende
ződési időszakot érintve dolgozza 
fel témáját. Itt a tervgazdálkodás 
kezdetei (19 4 7-19 53) során a bá
nyaépítéssel és a növekvő munka
erő-felhasználással, valamint új 
szénterület-bevonással teremtődtek 
meg az alapjai annak a bányászat
nak, amelynek tényleges fejlődését 
az 1972-ben megszakadt reformfo
lyamatban már nem lehetett tovább 
vezetni. Ennek következtében jelen
tősen csökkent az aknák száma, 
egyrészt a bányák kimerülése miatt. 
Ám indokolt szerzőnk azon meg
jegyzése, hogy a nógrádi szénbá
nyászat „a  racionalizálás és optima
lizálás során kialakult pozícióharc
ban -  mostoha természeti adottságai 
miatt -  mértékében nem egészen 
indokoltan háttérbe szorult.”  Ez a 
fejezet, amely az 1956-1972-es idő
szakot több részletben veszi elemzés

alá, meggondolt súlyozással (1958— 
1960., 19 6 1-19 7 2 ) bontja fel a mű
szaki építési, szervezési folyamatot, 
amelyek során nemcsak a bányászat 
rendszeréül szolgáló alaptevékenység 
erősödik és „tisztul”  meg több cél- 
raorientált intézkedés következté
ben, hanem megjelennek a termelési 
profil bővítésének tudatos elemei, 
velük a nem bányászati jellegű, 
szénen kívüli tevékenységcsoportok 
is, új jövedelemforrásként. Itt a 
vállalatnak azt az erőfeszítését kell 
hogy értékelje az olvasó, amelyet a 
nógrádi bányászat tudatos műszaki 
alakításával, szervezeti változtatás
sal, a megye eltartóképességének ér
dekében tett. A  stabilizációs idő
szakban (19 73-19 85) Lassan Jó 
zsef azokkal a hosszú távú koncep
ciókkal és gyakorlati megvalósulá
sukkal foglalkozik, amelyek meg
határozták a bányavállalat működé
sét. Itt a szénminőség javítása, ez
zel az értékesítési lehetőségek kitá
gítása, a bányarekonstrukciók terv
szerű megvalósulása kerül elemzés
re. A  rendelkezésre álló szénvagyon 
birtokában a termelés további ötven 
évre elegendő tartalékkal rendelke
zik, ennek 97 százaléka mélyműve
lésű területen van. Ez továbbra is 
a műszaki fejlesztés intenzív alakí
tását kívánja (erre a VI. ötéves 
tervben 1,3 milliárd Ft-ot invesztál
tak). (A  kézirat beérkezési ide je : 
1988. február 6. -  A  szerk.) Bár 
jelentős a munkaerőmozgás, az el
öregedés és egyre szűkül az ifjúsági 
utánpótlás, a műszaki fejlesztés cél
jai és irányai elhatározottak.

A  fejezetek jól kiválasztott anya
gát Bartkó Lajos okleveles geoló
gus, Kárpáty Lóránt okleveles bá
nyamérnök és Szebényi Ferenc ok
leveles bányamérnök lektorálták, 
akik egyes nógrádi bányászati fel
adatok megoldásában maguk is 
részt vettek. Lassan József bánya
mérnökként -  szemben a korábbi
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feldolgozásokkal -  az országos épí
tésbe szervesen bekapcsolódó, a bá
nyászat egészéhez is közelítő nóg
rádi tevékenységet illusztrál köteté
ben. A  sors lehetővé tette részvé
telét a nógrádi bányászat felszaba
dulás utáni szakaszában. Kötődését 
palócföldi hűséggel, patriotizmussal 
vállalta. A  szélesebb közvélemény 
csak az irodalomból ismer olyano
kat, akik vállalva e táj sajátos v i
lágát, a hely szellemében élik le 
életüket. Lassan József aktív mű
szaki tevékenysége idején a nógrá
di bányász országos felelősségét is 
érezve dolgozott, majd ugyanúgy 
dolgozta fel azt a hatalmas anya
got, amelyet a nagyvállalat sokféle 
működése során felhalmozott. Rend
szerezése ezért tanulságos -  sokféle 
szempontból.

Nógrád bányászata nem egy mű
szaki újdonsággal lepte meg annak 
idején az ország bányászatát (pél
dául Mizserfán működött először az 
országban felső vezetékes villamos- 
mozdony-vontatás), és a szerző ösz- 
szeállításában mindazon újdonsá
gok megjelennek, amelyek az el
múlt évtizedekben a magyar bányá
szat technikai váltásainak is állo
másai voltak. A  fejtési eljárások és 
módszerek után a gépesítettség ala
kulásán vezet végig a szerző jól 
szerkesztett ábrákkal, amelyeken a 
tartalmi összefüggések (például az 
egy munkahelyre eső gépi vágathaj
tás aránya, frontfejtési teljesítmény

országos összehasonlításban stb.) 
is pontosan követhetőek.

A  hazai bányák műszaki fejlődé
sének teljes körű bemutatása az 
utóbbi években több értékes mun
kában, ám csak területi vonatkozá
sokat felölelő módon jelent meg. 
A  dorogi, oroszlányi meg tatabá
nyai munkák mellett Lassan József 
a Nógrádi Szénbányák olyan teljes 
körű bemutatását nyújtja, ami a bá
nyafejlődésen túl egyben alapot ad 
a nógrádi gazdasági fejlődés, tár
sadalmi mozgások ismeretének bő
vítésére, egyben hozzájárul az or
szág fejlődésében betöltött szerep 
jobb megértéséhez is. A  szerencsés 
feldolgozás révén a könyvet olvasó 
rátalál azokra a bányafejlesztésből 
indukálódó folyamatokra (munka
erőmozgás, iskoláztatás-változás, 
művelődési központok létesülése), 
amelyek mindenütt szerves kísérői 
a bányászattal együtt fejlődő, vál
tozó infrastuktúrának. Ez -  mint 
szerzőnk könyve is mutatja -  dina
mikusan változik és ezek között a 
változások között az alkotó ember 
mindig megtalálja azokat a felada
tokat, amelyek cselekvését folytono
san, újra ösztönzik. A  szakirodalom 
Lassan József munkájával fontos, 
a nógrádi szénmedence történetét 
sajátos metszetben feldolgozó kiad
vánnyal gazdagodott. (Salgótarján, 
a Nógrádi Szénbányák kiadása.)

K R IS Z T IÁ N  B É L A
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