
MUNKA ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK
Az 1920-as évek második felében ki

alakult gazdasági válság a bányaipart is 
súlyosan érinti. Idézet a bányász szak- 
szervezet Bud János pénzügyminiszterhez 
címzett beadványábó l :

″A kisebb és gyengébb minőségű sze
net termelő bányák túlnyomó része üze
mét teljesen beszüntették, másik része lé
nyegesen redukált munkáslétszámmal és 
heti 2-3 napon át folytatott termelést.″

A korona értékcsökkenése, az egyre 
nehezebb megélhetési viszonyok jellemző
ek a munkásság hangulatára. A Mis
kolci Csendőrkerületi Parancsnokság 1924 
októberéről jelentette a csendőrség felügye
lőjének: ″Ipari munkásság hangulata nyo
mott, a csekély fizetés miatt általános a 
panasz. Ehhez járul a bányákban a mun
kanapok csökkentése és a nagy létszám
redukció.″

1879-ben a munkások átlagos napi ke
resete - 12 órás műszak mellett - a tel
jesített munka arányában 1 forint. (A 
szomszédos kisebb bányákban 1.40-1.50 
forint.) A Salgótarjáni Almanach 1925 a 
Munka Naptárában Sztankay István 
összeállításában közli, hogy az 1881-ben 
alakult Északmagyarországi Egyesített

Kőszénbánya és Iparvállalat Rész
vénytársaságához tartozó baglyasi és mi
zserfai bányákban 12 órás műszakot tel
jesítőmunkásoknál az átlagos kereset 1881- 
ben 196 fillér volt. A Nógrádi Lapok és 
Honti Híradó 1884 április 13-án közzéte
szi az  alispán jelentését, benne többek 
között azt is, hogy ″Baglyasalján mácius 
25-én nagymérvű zavargás tört ki...a kő
széngondnok szigorúsága, másrészt az éle
lemhiány miatt.″

A Bányászati és Kohászati Lapok 1897. 
22. száma közli, hogy a férfimunkások 
átlagos keresete 1.77, a nőmunkásoké 0,50, 
a gyermekmunkásoké 0.45 forint. Ismer
teti a következő évben a bánya vagyo
nát is, mely hiteles kimutatás szerint 
9.714.095 forint, évi tiszta jövedelme pe
dig 1.234.029.

Sándor Vilmos munkájában (660-662 
old.) olvasható, hogy az 1900-as évek ele
jén Magyarországon az átlagos heti kere
set 11.9 korona, Belgiumban 21.16, Fran
ciaorszában 25.45. A hazai árviszonyokra 
jellemző számok szerint egy öttagú mun
káscsalád heti kiadása élelemre és lakbér
re 9.24 korona. Weltner Jakab ″Földalat
ti Magyarország″ című írására hivatkoz
va közli a bányászok keresetéből eszkö
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zölt levonásokat is. Ezek: társládára 4-6 
százalék, de levonnak szerszámokra, rob
bantószerre, lámpaolajra, lakbérre, szántó
földek haszonbérére, ruhára, bírságokra, 
adóra, föld-megváltásra, egyenruhára, egy
házi adóra és zenekarra. Megbetegedett 
munkásainak a társláda 10-12 korona be
tegpénzt folyósít, rokkantság esetére havi 
5 korona jár. (Dzsida írja, hogy a bá
nyászat által létrehozott első társláda Sel
mecbányán alakult 1496-ban. Ez önsegély
ző egylet volt, melybe a dolgozók kere
setük egy részét befizették, hogy ebből 
beteg vagy sérült társaikat segélyezzék. A 
nógrádi szénmedencében a bányatárspénz
tár 1866-ban létesült 102 taggal, vagyo
na 1924 korona volt. 1870-ben a tagok 
száma már 1164, a vagyon 56.662 koro
na. A Bányászati Lapok 1903-as közlése 
szerint 1902-ben a társpénztár 596.109 
korona vagyonnal rendelkezett. Átlagos évi 
nyugbér és nevelési pótlék férfiaknál 405, 
özvegy nőknél 171, árvánál 34 korona.)

Mivel Amália aknában 1929-ben meg
szűnt a termelés, a telepi bányászok az 
1930-as években már a környéken nyi
tott új bányákba jártak dolgozni. (Alsó és 
Felsőszánas, Etes lejtős, Pályi bánya, Mar
git táró, Kőkút, Újlak, Ságújfalu, Jenőak
na.) Munkahelyüket eleinte gyalogosan fél 
óra, óra alatt érték el, a későbbiek során 
villamoson - a gépen - szállították őket.

1938-ig hetente két, három, jobb eset
ben három, négy műszakot dolgozhattak. 
A többi hétköznapon szünnapot kellett 
tartaniok, illetve porjatkáztak, szénrende
lés hiányában kényszerszünetet tartottak. 
Ősztől tavaszig a szénrendeléstől függően 
kidolgozhatták a hetet, de a március el
sejék az elbocsátást, a szanálást jelentet
ték sok bányásznak.

Ezekben a bányákban a szénvastagság

60-80-100 centiméter között ingadozó vas
tagságú volt. Hogy minél kevesebb ″med
dő″ - homok, agyag, pala - kibányászá
sára és elszállítására legyen szükség, a 
főbb vágatokat csak olyan magasságúak
ra és szélességűekre vájták ki és ″ácsol
ták″, hogy éppen csak a csillékkel a ki
bányászott anyagot elszállíthassák. A szén
fejtő munkahely ettől két oldalt tíz, húsz 
méterre szélesedett ki. A fejtésben dol
gozók a szénfal aljába kézi erővel tizen
öt, húsz cm. vastagságban aláréseltek, 
majd a kézierővel fúrt lyukba helyezett 
paxittal, gyutaccsal robbantották le. (Bár 
szigorúan tilos volt: a gyújtózsinórra - cin
derre - a gyutacsot mégsem fogóval, ha
nem fogukkal harapták, erősítették rá.) A 
robbantás meglehetősen nagy füsttel járt 
s amíg az elszéledt, addig fogyasztották 
el a hazulról hozott, zsebkendőbe kötött 
szalonnát-kenyeret, hagymát, vagy éppen 
csak zsíroskenyeret. Műszak kezdetekor 
ezeket dróton függesztették fel az ácso- 
latfákra, hogy a patkányok meg ne rág
ják. A lerobbantott szenet kilapátolták - 
zajborolták - a csillerakodó térig, ott rak
ták csillébe.

Ahogy haladt előre a szénfejtés, a vá
járok és segédvájárok dolga volt a ″fő- 
te″ - a pala - alátámasztása, ácsolása. 
Szerencsés volt az a csapat, amelyik ″né
gyes″ fával - 1.25 m. - tudott ácsolni, 
hogy olyan volt a szénvastagság, viszont 
sok volt az olyan munkahely, ahol a ma
gasság ennél jóval kisebb lévén, ácsolás
hoz ″nullás″ fát - 0.75 m. - használtak. 
Nem nehéz elképzelni, milyen testi meg
erőltetés kellett az ilyen alacsony fejtés
ben ehhez a munkavégzéshez. Később a 
lefejtett szén helyét meddővel ″betörme- 
lékelték″, az ácsolatokat pedig kiszedték 
kirabolták.
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A fő vágatok - lejtősaknák, ereszkék, 
alapközlék, siklók - magassága 1.75-2 mé
ter volt, szélességük az egy-két vágányos 
sínpártól függött. Az ereszkékből, siklók
ból kiágazó vágatoknál vaslemezeken - 
platnikon - forgatták rá a végtelen-kötél 
szállító pályára a csilléket. Ez már az 
″uraságiak″ - fékesek-kapcsolók - dolga 
volt. A fővágatok végtelen-kötél pályáját 
vitlákkal, villamos árammal működtetett 
erőgépekkel mozgatták, kisebb helyeken 
lejtős pályán szállítógépet, konviort alkal
maztak. Egyes bányákban ebben az idő
ben alkalmaztak először rázóscsúzdát, ami 
nem csak a szénkitermelés mennyiségét 
fokozta, hanem mentesítette a fejtésben 
dolgozókat a szénlapátolás nagy részétől. 
Egy-egy csapat által kitermelt szenet a 
csillék fogantyújára kötött kemény karton
lapon - baligán - jelezték a csapatszám 
feltűntetésével. Ezek összegyűjtése a kül
színen a csillejegyzők feladata volt.

A munkacsapatokat - de az ″urasági
akat″ is - havonta telepítették. Jó kere
seti lehetőségű munkahelynek számított az 
elővájás-vágathajtás. Ezeket a feladatokat 
erre jól begyakorolt csapatok kapták. 
Előfodult persze, hogy az aknász, főak
nász, a bányamester a nála ″bevágódott- 
nak″ adta. Állítólag meg lehetett szerez
ni egy-egy libával, kacsával, pár tyúkkal, 
a kiskertjében történő kapálással - és rossz 
nyelvek szerint a csapatvezető szemreva
ló nejének kegyeivel is.

A szerszámokat - csákányokat, kézifú
rókat - a bányakovács élezte, a csákány
nyeleket a vájár faragta - a szállítógépe
ket, drótköteleket a bányalaktosok tartot
ták karban. Vizes munkahelyekről ásott 
árokkal - srámmal - vezették el a vizet 
a bányaszivattyúig; villamosberendezések 
felügyeletét villanyszerelők látták el.

Munka közben a bányászok az évti
zedek alatt kialakult keveréknyelvű bá
nyai meghatározásokat használták, így pél
dául: kopnyi, untercug, pilnok, platni, 
srám, ort, stomp, rajda, stág, ligent, han
got - ácsolat, gyámlyuk, vizesárok, ka
nyar, emelkedő, agyag, pala, stb. helyett. 
A bányai víz legtöbbször ihatatlan volt, 
csillekerekekre szerelt lajtokban szállítot
ták oda az ivóvizet, vagy a bányász vit
te magának kulacsában. Közvetlen mun
kahelyeiken karbidlámpával világítottak - 
karbidot levonásra havonta vételeztek (fa
szoltak) -, a forgalmas helyeket villa
moslámpák világítottak meg. Székelésre, 
vizelésre az elhagyott vágatokat használ
ták.

Egyes csapatok élén az elővájár állt. 
A csapatok, uraságiak, gép- és szivaty
tyúkezelők, mesteremberek felügyeletét az 
aknászok látták el, fölöttesük a főaknász, 
bányamester volt. Az üzemeket, bányá
kat mérnökök, főmérnökök vezették. Ez 
időben főmérnökök, mérnökök Medzih
radszki, Bauer, Egeli, Csató, Schmidt vol
tak. Bányamesterek pedig Mottnig, Mo
hai, Rádi, nevezetűek, a főaknász Szabó 
és György volt.

A bányászok nehéz fizikai munkája 
nem csak a testet vette erősen igénybe, 
hanem a munkásruhát is. A ″cejgnad
rág″ (talán a mai farmernadrág őse) jól 
bírta a strapát s ha kellett megfoltozták. 
A magazinban vételezett erős bőrbakancs 
- akkori ára 16 pengő volt -, benne pu
ha kapcával, fekete klottgatya és vászon 
ing volt a munkás munkaruházata. Fej
fedőül ki sapkát, ki elnyűtt kalapot hasz
nált.

Élet- és munkakörülményeikhez hozzá
tartozik kereseti viszonyaiknak ismerteté
se is.
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Anyánk megőrizte vájár férje ″Bérfi
zetési bárcá ″-it az 1910-es, 1920-as, 1940- 
es évekből. Az eredeti dokumentumok 
alapján apánk 1913 októberében - vájár
ként - 29 tizenkétórás műszakra 167 ko
ronát keresett (egy műszakra 5 korona 
75 fillért számoltak). Levonás: 38.22 ko
rona, kijáró bérként 129.64 koronát ka
pott.

A 187 számú, 1923 júniusi bérfizeté
si bárca részletezve koronában:
Kereset 35+1 műszakra: 22.581
Megtérítések:
Tartozás törlesztés:                                     -
Társpénztári kölcsön törlesztés                  - 
Társpénztári 2 % járulék: 450
Betegsegélyző alap: 468
Élelmiszerek: 1954
Anyagszerek: 300
Szolgálmányok és világítás: 6
Állami és községi adók: 1400
Taneszközök: 34
Tej: 62
Megtérítések összege: 4674
kijáró bér:                                          17.900

Hozzá kell tennem, hogy ebben a hó
napban nem volt meg- vagy visszatérí
tés (levonás) szén, fuvar, bírság, evangé
likus egyházi járulék, előleg, kovács- és 
műhelymunka, társpénztári gyógy- és köt
szerek, ruha és ital, cipőjavítás, árpa, ten
geri, szalma, letiltások, Munkás Otthon 
címén.

Vájár apánk 1943-ban 58 éves. Ez év 
februári keresete és levonásai az eredeti 
″Fizetési jegyzék″ alapján a következőkép
pen alakultak pengőben:
24 műszakra kereset: 125.60
% bérpótlék:   37.68
fizetett szabadság és katonai segély: 62.40 
műszakra táppénz:                                       -

lakbér és családi pótlék:                            -
Összkereset: 225.68
Nyugbér járulék: 6.40
Betegsegélyző járulék: 5.04
Kereseti adó: 2.40
Rokkant adó: 20
Külön adó: 2.40
Hadfelszerelési adó: 50
Temetkezési járulék: 1.40
Előleg: 80
Anyag: 3.20
Egyéb:                                                   1.50
Levonások összege: 103.04
Kijáró összeg: 122.64

Mint látható, ebben a hónapban tan
szer, fuvar, bírság, élelem, tej, egyházi 
járulék, szolgálmányok, műhelymunka, le
tiltás címén sem volt levonás. 1913-ban 
a család három, 1923-ban négytagú volt 
az egy keresőre, ősszel azonban öttagúra 
nőtt, megszületett az öcsém.

Apánk nagyon szorgalmas, erős, elis
mert jó vájár volt, annak ellenére, hogy 
csak a számokat ismerte, a betűket nem. 
Családi irataink rendezése közben három 
darab 1931-es, 1932-es és 1933-as évre 
szóló egy-egy pengő befizetését nyugtázó 
REVÍZIÓS PENGŐ is előkerült; ezeket 
akkor széles bányászkörökben terjesztették.

1930-1940 között az Amália aknai bá
nyászok keresete munkahelyüktől és be
osztásuktól függően műszakonként 3-4, jó 
esetben 5 pengő volt. Fiatalkorú külszíni 
munkás munkabére 4-6 órai munkaidőre 
40-60 fillér. 1934 őszén, első munkahe
lyemen a Pályi-i bányánál csilletakarító 
gyermekként a műszakbérem 40 fillér volt.

Havonta kétszer fizettek: egyszer előle
get adtak, máskor a maradó kijáró bért 
fizették ki. Ezeket a telepi szállásmesteri 
irodában névsorolvasás alapján lehetett föl-



venni. Mivel a környéken gyakori volt 
az azonos családnevű bányász, a társulat, 
az üzem vezetői ″ragadvány″-nevekkel kü
lönböztették meg őket egymástól. Így pl. 
Antal István ″kishartyáni″, Dénes János 
″pattana″, Orosz István ″szivar″, Kovács 
János ″gulyás″, Nagy Ferenc ″daróci", 
Varga Mihály ″dancsok″, stb. Érdekesek 
voltak az alsótelepi családok ragadvány
nevei: ″batka″, ″dongó″, ″pópa″, ″kukó″, 
″jaja″, ″csúcsa″, ″düdücs″, stb.

Fizetési napokon alkalmi árusoktól hely
ben szentjánoskenyeret, fügét, csavaros és 
krumplicukrot, őrölt paprikát, zsemlét, kif
lit lehetett venni.

Általában a vájárkeresetek 60-70-80 szá
zalékát kapták a csapatbeli csillések, há
rom év után 90 százalékot a segédvájá
rok. A felnőtt - nagykorú - uraságiak 
(szállítók, kapcsosok) műszakbére 3.80, a 
fiatalabbaké 1.90 pengő, a csapatvezető 
vájár bére 105 százalékos volt. Télutón, 
koratavasszal azonban egyre csökkent a 
szénrendelés, csökkentek a műszaknapok 
is. Huszonhat éves bátyám 1937 febru
árjában csak 12 műszakot teljesíthetett, 
havi keresete 36 pengő volt.

A társláda megalakulása után a rész
vénytársaság a 700 lakosú Salgótarjánban 
épített 1870-ben egy 36 ágyas, az akko
ri viszonyok között modern kórházat. A 
társpénztárnak akkor már Jungmann Mi
hály személyében saját orvosa volt, aki 
egyben - Inászó székhellyel - vasúti és 
körorvosi feladatokat is ellátott. (A vasút 
Salgótarjánig 1867-ben épült ki.)

Figyelembe véve az 1870-es évek Nóg
rád megyéjének közegészségügyi viszonya
it, valamint azt, hogy az akkori megye
székhelyen, Balassagyarmaton csak 1897- 
ben nyílt meg a Mária Valéria közkór
ház, úgy tűnhet, hogy a részvénytársaság

a kórház megépítésével humánus okoktól 
indíttatva cselekedett. A valóság azonban 
más.

Gerber Frigyes akkori bányaigazgató a 
salgótarjáni osztály 1897. december 5-én 
tartott ülésén utalt arra, hogy a bányá
szok között előforduló balesetek és a leg
különbözőbb megbetegedések (szem- és 
izombetegségek, tüdőtágulás, tüdőbaj, lég
zőszervek gyulladása, bél- és gilisztakór, 
a hiányos táplálkozás folytán az erő ha
nyatlása), gondos orvosi kezelést kívánnak. 
A munkásjóléti intézményekhez tartozó 
kórházak viszonylatában messze elmarad
tak a nyugati művelt államoktól... Vidé
ken ritkán akad kórház... ″Kívánatos vol
na, hogy ezek, kivált az ipar tekinteté
ben fontosabb helyeken gyakrabban ke
letkezzenek. Miután ez nincs így, kény
telenek vagyunk saját erőnkből emelni 
czélszerű kórházakat.″
(Sándor Vilmos idézett művében közli, 
hogy a salgótarjáni bányákban uralkodó 
munkaviszonyokat az jellemzi, hogy 1874- 
ben az egész terület széntermelésének a 
felét adták, viszont az előfordult összes 
balesetek 80 százaléka esett bányáira.) 
Fenti okok késztethették az Északmagyar
országi Egyesített Kőszénbánya és Ipar
vállalat Részvénytársaságot is 1890-ben a 
baglyasaljai, 1895-ben pedig a mizserfai 
kisebb kórházak létesítésére.

A keveset kereső, sokat adózó bányász 
amíg erővel bírta, alacsony munkahelyen, 
a legtöbb helyen hason fekve, sárban, 
vízben dolgozott. Testi leromlását, tönkre
menését elősegítette, fokozta a bányász
férgesség okozta vérszegénység. Dr. Tóth 
Imre bányakerület-főorvos írja 1910-ben a 
Bányászati és Kohászati Lapokban a bá
nyászférgességről: ″Az anchylostómum du
odenale élősdi a fonalférgekhez tartozik.

190

Habonyi Zoltán :Önéletrajzhelyett



egy-másfél milliméter hosszú, hengeres 
testű... Leginkább a nyombélben tartózko
dik, fogaival sebet ejt, vért szív, azzal 
táplálkozik.″

Dzsida idézett művéből ismeretes, hogy 
az 1940-cs évek elejére a társulat tiszt
viselőinek, altisztjeinek és munkásainak 
egészségügyi ellátására már egy orvosfő
nököt, nyolc tisztviselő és szerződéses bá
nyaorvost biztosított. A községekben lakó 
munkások hozzátartozóinak ellátását tizen
négy egyezményes orvos végzi. A külső 
telepeken tizennégy jól felszerelt orvosi 
rendelő működik, állandó ápolószemélyzet
tel, ahol az  orvosok hetenként kétszer 
tartanak rendelést. Azonkívül két szülész
nő áll a rászoruló anyák rendelkezésére. 
(Itt jegyzem meg, hogy a bányász
asszonyok nagy többsége odahaza szült: 
még 1942-ben is mindössze csak 88-an 
szültek a Salgótarjáni Bányakórházban.)

Bányai baleseteknél elsősegélynyújtásra 
és részbeni ellátásra a társaság legtöbb 
bányatelepén férfi betegápolókat alkalma
zott, akik adott esetben a bányákba is 
leszálltak. Amália, Albert és Rau akna 
betegápolója ebben az időben György Já
nos - nekünk gyerekeknek Jancsi bácsi 
- volt. Kötözött, injekciózott, torkot ecse
telt, fogakat is húzott. Mindenkit tegezett 
a telepen. A drótostóton kívül vele ijeszt
gették a gyerekeket, pedig jóindulatú, köz
vetlen embernek számított.

A bányatelepeken működő orvosi ren
delők forgalmára következtethetünk dr. 
Soltész József bánya- és a 84. számú 
anya- és csecsemővédő intézet főorvosa 
salgótarjáni és Somlyói bányakörzetének 
1930. július 3-án a Bányászati és Kohá
szati Lapokban közzétett jelentéséből. Ezek 
szerint a két körzet betegforgalma 1929- 
ben 9.058 személy. Közülük a gyer

mekek aránya 31 százalék, a dolgozók 
felesége 26, vájár, csillés, bányaiparosoké 
21, a nyugbéreseké 5 százalék volt. 
(″Megnövekedett a súlyosabb gyomorbán
talmak száma, fiatalabbaknál a gyomorfe
kély, idősebbeknél a gyomorrák formájá
ban. Szórványosan lépett fel a difteritisz, 
a hasi hagymáz, influenza...″)

A 84. számú anya- és csecsemővédel
mi körben 7132 családlátogatás történt. 
Ez idő alatt házasságot közvetítettek, tör
vénytelen gyermeket törvényesítettek ti
zenegy, hatóságnál eljártak tizenhét eset
ben. Szociális ügyeket intéztek, tartásdí
jakat jártak ki. Babakelengyét és szülé
szeti vándorládát adtak kölcsön. A bá
nyaigazgatóság karácsonyi segélyként ru
hatextilt, élelmet, szappant adott 131 vé
dencnek, egyéb segélyt 22-nek. Terhes
gondozásban a Salgótarján-Pálfalva-Bag
lyas körzetben 244 nő, 344 csecsemő- és 
kisded részesült. Közülük egy éves korig 
meghalt 12 százalék, három-négyéves ko
rig 6 százalék. Dr. Soltész a népesedést 
zavaró körülményeknek tudta be, hogy a 
férj keresetének pótlására a munkás
asszony napszámos-munkát vállalt, a ter
hesség utolsó pillanatáig dolgozik, szülés 
után korán megy munkába, nem táplál
kozik kellőképpen, emiatt nem is szop
tathat rendesen, kicsijét a nagyobb test
vérre kénytelen bízni. ″Generációk pusz
tulnak el a terhesség első, második, har
madik hónapjában a sok vetélés miatt.″

Vannak adataink a részvénytársaság 
jótékonysági tevékenysége ezidőbeli mér
tékéről is. Hegyi Kálmán volt üzemveze
tő főmérnök írja többek között egy mun
kájában, hogy dr. Chorin Ferenc az 
S.K.B.R.T akkori igazgatója 1929-ben azo
kat a munkásokat, akiknek családjában 6- 
7-8 tizennégy éven aluli gyermek volt,
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karácsonyra családonként 40-50-60 pengő
vel ajándékozta meg. (1929-1930-ban ez 
összesen 14.195 pengőt tett ki 661 csa
ládnál.)

A megbetegedett bányász betegsége 
első három napjára nem kapott táppénzt. 
(Jellemző számadat 1938-ból Kistelekről: 
Sz.G. vájár teljes havi táppénze 33 pen
gő 48 fillér volt.)

Az 1930-as évek munka- és életkörül
ményeinél ki kell térjek még a bányá
szok tisztálkodási lehetőségeinek ismerteté
sére is. Hegyi Kálmán volt üzemvezető 
főmérnök írja az 1930-as évek nógrádi 
szénbányászatáról többek között, hogy 
″...egy-két üzem kivételével fürdő, mosdó, 
tisztálkodást célzó berendezések nem vol
tak...″

A nagyon nehéz, sokszor embertelen 
körülmények között végzett munka után 
a tisztálkodásra Amália aknán is csak ott
hon kerülhetett sor. A bányász ″sparhé
ton″ melegített kútivóvízből hokedlira tett 
lavórból mosakodott a konyhában. Az 
igencsak kemény vizet mosószódával lá
gyították. Hajmosásra - ha volt - esővi
zet használtak. A háziasszonyoknak sok 
munkát adott az erősen szennyezett ru
hák mosása (mosóteknőben u.n. ″mosógép
pel″ - egy 50x40 cm-es recés, hullámos 
alkalmatosságon) és vasalása is. A legtöbb 
háziasszony gondosan ügyelt nem csak a 
család, hanem a lakás tisztántartására. A 
bányatelepi férfifodrász a vállalattal szer
ződéses jogviszonyban működött. Üzlethe
lyiséget, lakást, tüzelőt, villanyt kapott, 
ezek fejében a társulat szabta meg a szol
gáltatások árát. (Nyírás-borotválás 60 fil
lér volt.) Az alkalmi cipő- és bakancsja
vítást a bányászkodás mellett két-három 
fő végzett.

( F o l y t a t á s  a  k ö v e t k e z ő  la p s z á m u n k b a n )
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