
Bányászat és társadalom az ózdi iparvidéken 

a két világháború között
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Az ózdi vasgyár 1881-tól a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. (rövidítése: Rima, RMST) 

telephelye volt, mely vállalat a korszak egyik meghatározó ipari egységének számított. A 

vaskohászathoz szükséges alapanyagok nagy részét a Felvidékről, kisebb részét a környékbeli 

bányákból szerezték be. Az első világháború után azonban a korábbi helyzet jelentősen 

megváltozott.  

 

A trianoni békeszerződést követően az új államhatár elvágta az ózdi vasgyárat korábbi 

nyersanyag-lelőhelyeitől, bányáitól. A cég vezetése kemény próbatétel előtt állt, amelyen a 

következő időszakban sikeresen tudott felül emelkedni.Szerződéseket kötött az új csehszlovák 

állammal a beszállítás könnyítésére, valamint az országhatáron belül maradt, nemrégiben 

nyitott bányákra próbált összpontosítani. A korábbi, az országhatáron kívül eső területeken 

maradtbányászok egy része átvándorolt, valamint az Ózd környéki falusi lakosság jelentős 

része a földműves-életforma mellett elszegődött dolgozni az újonnan megnyílt tárnákba. A 

megváltozott gazdasági körülmények a társadalmat is jelentősen megváltoztatták. A 

Magyarországon maradt bányásztelepülések nagyobb hangsúlyt kapva jelentős fejlődésen 

mentek át, melynek során a Rima a más telepeken létrehozott kiterjedt szociális és jóléti 

intézményhálózatot is adaptálta. Munkámban a vázolt jelentős gazdasági és társadalmi 

változások főbb csomópontjaira szeretném felhívni a figyelmet a második világháború 

beköszöntéig, röviden bemutatva az Ózd környéki bányásztelepek  mindennapjait, amelyek 

nélkül az ózdi kohászati üzem sem működhetett volna. 
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A nyersanyag-lelőhelyek nagy részének elvesztése. Kiút a válságból 

 

A trianoni békeszerződés után a hazai vasiparra bénítóan hatott a nagy méretű nyersanyag- és 

energiahiány. Az új helyzetben a Gyáriparosok Országos Szövetségének számítása szerint a 

nyersvasgyártásnak mindössze 30, a vasérctermelésnek csupán 20%-a maradt az újonnan 

megállapított határokon belül.
2
 A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. érdekeltségeit a 

meghúzott határok kettészelték, ami a céget alapjaiban rázta meg. Felborult a már évtizedek 

óta fennálló termelési struktúra. Az alapanyag-bázis nagy része külföldre került, a 

feldolgozóipar és az Ózd-vidéki szénbányák viszont Magyarországon maradtak. A szepesi-

gömöri érctelepek – ami  a korábbi vasércvagyon 57%-á jelentette  – elvesztésével veszélybe 

került az ózdi kohótelep működése is. A legfontosabb cél tehát az volt, hogy a nyersanyag-

hiány felszámolása érdekében szorosabb gazdasági kapcsolat épüljön ki Csehszlovákiával. Az 

ózdi vasgyár talpra állítása országos érdek volt, mivel a diósgyőri nagyolvasztók elkészültéig, 

1926-ig, Magyarországon nyersvasat kizárólag az ózdi kohókban állítottak elő.
3
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1.ábra: A Rima tulajdonában lévő erdők, bányák és üzemek a trianoni békeszerződés 

idején

 

Forrás: RÉTI R. László: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 

1881-1919. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1977.: 189.o. 

 

 

A vállalat az állam segítségét igényelte. 1921-ben egy átmeneti megoldást sikerült létrehozni 

a csehszlovák hatóságokkal közreműködésével, mely engedélyezte a legfontosabb anyagok, 

az érc és a koksz folyamatos szállítását. Februárban így, 27 havi szünet után, az ózdi vasgyár 

egyes egységeiben újraindult a termelés. A vasmű életében még fontosabb volt az 1922. 

szeptember 22-én kötött csehszlovák–magyar államszerződés, ami biztosította a korábbi 

ideiglenes megállapodás végrehajtásának feltételeit. Az északi területekről érkező szállítmány 

azonban a valutakiadások miatt jelentősen megdrágult, más utak keresésére is szükség lett. A 

vállalat rudabányai részvények vásárlásával 7-ről 50%-ra növelte részesedését, így ez a 

lelőhely az ózdi kohók ércszükségletének 30%-át képes volt fedezni. Emellett a boszniai 

Prijedorból is importált ércet, ami a szállítási költségek ellenére is kétharmaddal olcsóbb volt, 

mint a felvidéki alapanyag. A gömöri vasércet folyamatosan helyettesítették az új forrásokkal. 



Az 1920-as évek közepén a Rima által feldolgozott ércállományának már csak30%-a 

származott a Felvidékről, 50%-át Rudabányáról, 20%-át pedig Jugoszláviából biztosították.
 
 

 

1924-re megoldódott a tüzelőanyag-ellátás is. Az évi mennyiség 75%-át ekkor már az Ózd 

környéki szénbányák adták. Számos anyagot, a kokszot, a dolomitot, az égetett magnezitet, az 

ócskavasat, a ferromangánt, az ónt és a horganyt azonban kénytelenek voltak külföldről 

importálni.
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A vállalat az ózd–nádasdi terület programszerű kiaknázásától a szénvásárlás teljes 

beszüntetését és a szükségletek teljes fedezését várta. A termelés nagy része Magyarországon 

maradt, amelynek nagy része a korábban kiemelkedő jelentőségű salgói szénterület képezte. A 

A bányászat súlypontja azonban a kisebb költségek miatt ekkor az Ózd vidéki Farkaslyuk és 

Somsálybánya lelőhelyeire tevődött át. Emellett az is a bányászat koncentrációját segítette 

elő, hogy az 1920-as évekre kimerültek a szintén Ózd környéki Járdánháza és Bánszállás 

telepei. A kitermelés ráfordításai a várakozásoknak megfelelően alakultak, így ezután 

megindulhattak a nagyobb arányú feltárások az említett két telephelyen. 

 

Az ózdi kohászat anyagszükségletét így a megváltozott feltételekhez rugalmasan igazodva 

lényegében megfelelően biztosították. A legfontosabb akadályozó tényezőket így sikerült 

felszámolni, az ózdi gyár csődjének veszélye elhárult. Az anyagellátást ugyan továbbra is 

nehezítették a valutahiány és a kisantant-országok protekcionista intézkedései, azonban az 

ózdi kohászat túljutott történetének egyik legkritikusabb időszakán. Az  egység  így a 

lelőhelyek szempontjából kedvező helyen fekvő sziléziai gyárak versenytársává is válhatott.
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1923-ra felszámolták az utódállamokban maradt egységeket, értékesítették a csehszlovákiai 

erdő – és legelőbirtokokat is. Felszámolták a korszerűtlen vasércbányákat is Oláhpatakon, 

Dernőn és Rákosbányán, a kitermelést csak Vashegyen, Rozsnyón és Luciabányán folytatták 

tovább.
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Fejlődés az új alapokon 

 

A határon túli bányák fenntartása nagy mennyiségű devizát igényelt, melynek szükségletét a 

Rimamurányi élelmiszerexporttal tudta megoldani, amely legfőképpen Csehszlovákiába 

irányult. A koksz- és ércellátás az 1920-as évek derekán szinte zavartalan volt, a csehszlovák 

hatóságok még akkor sem gördítettek akadályokat a szállítás elé, amikor a két ország között 

feszült kereskedelmi viszony állt fenn. Az 1920-as évek végén az ércszükséglet 80%-át már 

saját termelésből fedezték. Rudabányát 1928-ban a cég teljesen megvásárolta. A maradék 

20%-ot ebben az időben Szlovéniából biztosították.
7
 

 

Az 1930-as évek fegyverkezési konjunktúrájának következtében a vaskohászat erőteljes 

fejlődésnek indult Ózdon, ami nagyobb bányászati termelési kapacitást feltételezett. A 

jugoszláviai vasércért a németek is egyre agresszívabb riválisként léptek fel, így a 

Rimamurányi főképp a saját érdekeltségeinél fokozta a kitermelést. Rudabánya mellett – 

amely a vasércalapanyag 50%-át adta – nagy hangsúlyt fektetett a gömöri bányák, Alsósajó, 

Dernő és Vashegy ércvagyonának feltárására. A szénbányászatot is felfuttatták, sőt az évtized 

végén az üzem igényeinek  csökkenésével még egy része értékesítésre is került. Az első bécsi 

döntés után (1938. november 2.) a felvidéki bányatelepek visszakerülésével egy teljesen új 

helyzet alakult ki, amely egy új korszak nyitányát is jelentette, így vizsgálata már túl esik 

tárgykörünkön.
8
  

 

Társadalom és szociálpolitika az új bányatelepeken 

 

A gazdaságtörténeti elemzés után érdemes megvizsgálnunk a trianoni békediktátum után 

hazánk területén maradt bányatelepek társadalmi összetételét, az itt élő lakosság 

mindennapjainak kereteit. Rudabánya csak 1928-ban lett a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 

Rt. tulajdona teljes egészében, így a következő fejezetben kizárólag a korszak egészében az 

RMST érdekeltségében lévő Farkaslyuk és Somsálybánya jellemzőivel foglalkozom. 

Terjedelmi okok miatt azonban csak a társadalmi ismérvek vázlatos áttekintésre van módunk, 

melyben hangsúlyos szerepe van a nagyvállalat szociális – és társadalompolitikájának, 

amelynek hatása a telepi népesség életének szinte minden részére kiterjedt. 
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 A lakosság nyelvi, kulturális összetételét tekintve a két telepen eltérő képpel találkozunk. 

Somsályon a bányász szakemberek kezdetben szlovákok, osztrákok, németek és cseh-morva 

nemzetiségűek voltak, akik azonban nagyon hamar elmagyarosodtak. Korszakunk második 

felében már csak az idősebbek beszélték anyanyelvüket, a fiatalabb korosztálynak már csak 

szokásainak maradványai, valamint családnevük jelezte eredetét. .
9
 Farkaslyukon a munkások 

a korábban kimerült bánszállási bányából érkeztek, valamint a bányatelep viszonylagos 

közelsége miatt a környékbeli falvak lakói is jelentős számban helyezkedtek itt el. 

 

A bányásztelepek társadalma – a Rimamurányi többi egységéhez hasonlóan – három részre 

tagolódott. A legmagasabb szintet képezték a bányaüzem tisztviselői, akiket általában a 

társulat egységei között ide-oda helyezett. Időszakunkban már magyar nemzetiségűnek 

tekinthetők, habár nevük, családjuk főként idegen eredetű. A szakmunkások is főként 

külföldről, vagy a Felvidék nem  magyar lakta területeiről származtak, akiknek áttelepülése 

természetszerűleg a trianoni békedöntés után felgyorsult. A segédmunkások és a napszámosok 

– akik az egységben a legnagyobb számban voltak jelen – nagyrészt a környékbeli községek 

nincstelenjei és szegényparasztjai közül verbuválódtak. Korszakunkban egyre többen a 

szomszéd településekről jártak be dolgozni a telepekre, akik emellett nem hagytak fel a 

földműveléssel, azt a bányászat mellett kiegészítésként tovább folytatták. 

 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a korábbi kohász- és bányásztelepeihez hasonlóan 

kiterjedt szociális és kulturális juttatásokat, létesítményeket alakított ki Farkaslyuk és 

Somsálybánya területén is, amelyek jelentősen emelték az itt dolgozó fizikai és szellemi 

alkalmazottak életminőségét.
10

 Az egyes társadalmi rétegek azonban nem egyforma arányban 

részesültek a jóléti intézmények kedvezményeiből.
11
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A vállalatvezetés – úgy mint más telephelyein itt is – lakótelepeket, úgynevezett 

munkáskolóniákat létesített alkalmazottainak. Somsályon szinte a bányászattal egyidős az 

első telep, a Hosszúsor, amelynek építése 1903-ban kezdődött meg. A Hosszúsor egy tiszti, 

három altiszti és tizenkettő munkásházból, továbbá egy munkás-laktanyából, iskolaépületből 

és egy élelemraktárból állt, s a később kiépülő település alsó részén helyezkedett el.
12

 1905-

ben a vezérigazgatóság újabb telepépítést határozott el, melynek során öt barakklakást húztak 

fel, ahova a vidékről toborzott bányászokat helyezték el.Az építkezés a következő években 

tovább folytatódott, így 1913-ban Somsálybányán már 768 fő lakott, közülük sokan 

albérletben. A lakásokban főként szakmunkások és tisztviselők éltek, a barakkokban és a 

kaszárnyában pedig a segédmunkások, akik természetszerűleg rosszabb körülmények között 

éltek, mint feljebbvalóik. 

 

A trianoni békeszerződés után  létesítették  a település másik részét, Somsályfőt. . A vidékről 

érkező betelepülőknek fabarakkokat építettek. 1934-ban  egy munkásszállót hoztak létre, 

majd 1938–39-ben egy lóistállót is szálláshelynek alakítottak át.  

 

A farkaslyuki munkás-lakótelepeket a trianoni békeszerződés után hozták létre. Első ütemben 

25 lakóházban összesen 107 lakást, majd .egy legénylakást és két munkásbarakkot építettek. . 

1928-ban adták átaz úgynevezett Újsort. 
13

 

 

A lakások azonban eltérő komfortfokozattal rendelkeztek. A tisztviselői otthonok nyilván 

magasabb színvonalon álltak, mint a munkások életterei. A segédmunkások egy rétege pedig 

nagyon rossz körülmények között élt, általában egy szoba –konyhás ingatlanokban. 

Farkaslyukban például 1936-ban a 23 lakóotthonban 93 személy élt, egy helységben nem 

ritkán nyolc-kilenc zsúfolódott össze.
14

 

 

Időszakunkban, de főleg az 1930-as évek gazdasági fellendülésének következtében egyre 

többen érkeztek messzebbi vidékekről cselédjei és nincstelenjei közül munkát vállalni a 

bányába, egy új társadalmi csoportot létrehozva a területen. Őket a munkásszállókban, 

kaszárnyákban helyezték el, valamint a telepi lakosoktól bérelhettek házrészt, esetleg csak 

ágyat. Eleinte kéthetente-havonta jártak haza, azonban jelentős részük előbb-utóbb itt végleg 
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letelepedett, a családjuk pedig utánuk költözött. Ez a réteg azonban alig élvezhette a szociális 

és a kulturális kedvezményeket, lehetőségeket. 

 

2.ábra: Farkaslyuki munkáskolóniák 

 

 

 

Forrás: Ózdi Városi Múzeum, Fotóarchívum 

 

Az RMST minden telephelyén állított fel élelmezési üzleteket, amelyekben a cég 

állományában lévők kedvezményesen tudtak vásárolni. A bányamunkások és családtagjaik 

hitelbe vásároltak, a megvett áruk ellenértékét minden családnak külön könyvben vezették, s 

majd a fizetésük alkalmával vonták azt le tőlük. Kezdetben csak az alapvető élelmiszereket és 

háztartási árukat, majd később már ruházati cikkeket is árusítottak. A somsályi élelemtár 

1900-ban épült, mely abból a szempontból is nélkülözhetetlen volt az itt élők számára, mivel 

a bányatelep a lakott településektől több kilométernyi távolságra volt, s a bevásárlás nagyon 

nehézkes lett volna ennek hiányában. Somsályon emellett úgynevezett kantin is működött, 

ahol a tisztek, altisztek és munkások külön-külön szobában, egymástól elválasztva 

italozhattak. Külön egységnek számított a mészárszék, amely ugyan túl nagy forgalmat nem 

bonyolított le a telepi lakosok körében, mivel azok a lakáshoz kertet is kaptak, ahol 



megtermelhették szükségleteiket, és állatot is tarthattak. A somsályi lakosok általában 

házinyulat, szárnyasokat, kecskét és sertést tartottak. Mivel Somsályon az élelmezési üzlet 

Alsótelepen volt, Somsályfőre fél napokra kitelepült az üzlet, és ott vásárolhattak a lakók.
 

15
Farkaslyukban is felállítottak élelmezési üzletet, amelynek színvonalára azonban sokszor 

érkezett panasz a munkásoktól.
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A Rima úgynevezett társulati iskolákat létesített telepein. Céljuk az volt, hogy az 

alkalmazottak gyermekei minél jobb képesítésben részesüljenek, hogy majd a megszerzett 

tudásukat a szülők nyomdokain haladva a vállalat kötelekében hasznosítsák. A somsályi, két-

tantermes iskola 1904-ben épült, melyet 1918–19-ben még egy teremmel bővítettek ki, és 

mellette egy tanítói lakást húztak fel. A gyermeklétszám növekedésének köszönhetően 1935-

ben és 1939-ben újabb egy-egy tanteremmel gyarapodott az intézmény, valamint két tanítói 

lakást is építtettek. 1938-ban vezették be a nyolcosztályos képzést. 1930-tól nyári óvodákat 

szerveztek, melyet a Somsálybányatelepi Gyermeksegélyző Nőegylet tartott fenn a RMST 

támogatásával. Állandó óvodát, mely a község lakóinak állandó kívánságát képezte, csak 

1947-ben létesítettek. A farkaslyuki iskola 1922. január 5-én nyitotta meg kapuit negyven 

tanulóval. Az intézményt az 1942/43-as tanévben bővítették ki, mely után három tanteremben 

indulhatott meg az oktatás. Óvodát a telepen, Somsályhoz hasonlóan, csak a második 

világháború befejezése után, 1945-ben nyitottak.  

 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. fontosnak tartotta, hogy mind tisztviselői, mind 

munkásai számára magas színvonalon biztosítsa a művelődés, a kulturált szórakozás 

lehetőségét. Somsályon 1905-ben alakult meg a Somsálybánya-telepi Olvasókör, mely az 

élelmezési üzlet épületében kapott helyet. 1928–29-ben  ezt  kibővítették, 1931-ben állandó 

mozi indult be szombaton és vasárnap rendszeres vetítéssel. Könyvtárt működtettek, 

hírlapokat járattak, ünnepségeket, ismeretterjesztő és színházi előadásokat tartottak. Az egylet 

keretein belül dalegyesület és zenekar is létrejött. Ezen felül a tagokat és azok hozzátartozóit 

haláleset idején temetkezési segéllyel is támogatták. Egyedülállónak számított a borsodi 

bányák körében, hogy 1942-ben az egylet vezetősége úgynevezett kiházasítási segéllyel 

igyekezett a házasulandóknak segítséget nyújtani. 
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 A farkaslyuki Altiszti és Munkás 
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Olvasókör 1923-ban alakult hasonló tevékenységi körrel. 1923-ban szerveződött meg a 

Bányász Dalárda, majd 1940-ben a fúvószenekar.
 18

 

 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. nemcsak a kultúra területén teremtett kikapcsolódási 

lehetőséget, amelyet jól mutat, hogy telepein fürdőket is létesített, amiket alkalmazottai 

kedvezményes áron használhattak. Somsálybányán 1935-ben egy korszerű strandfürdő épült 

ki, melyet mind a munkások, mind a tisztviselők használhattak, igaz, a nap eltérő óráiban, 

egymással nem érintkezve. Farkaslyukban 1938-ban épült egy korszerű úszómedence, amely 

alulról fűthető volt. Mellette gyermekmedencét is kiépítettek, felül pedig egy napozó terasz is 

helyet kapott. A létesítménybe ózdiak és más környékbeli települések lakói is szívesen jártak, 

ahol rendszeres úszásoktatás is folyt.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 NAGY Károly: Szemelvények Farkaslyuk történetéből. Farkaslyuki Bányaüzem Üzemvezetősége. Ózd, 1989: 
63–65. 
19

 Sajnos csak harminc évig működhetett, mivel üzemeltetését nem vállalva senki, 1968-ban betemették a 

medencét.  NAGY Károly: Szemelvények Farkaslyuk történetéből. Farkaslyuki Bányaüzem Üzemvezetősége. Ózd, 
1989: 58. 



3.ábra: A somsályi strand 

 

 

 

Forrás: Ózdi Városi Múzeum, Fotóarchívum 

 

A telepeken sportegyesületek is működtek. Somsályon az 1920-as években alakult meg az 

első futballcsapat. 1940-ben alakult meg a Somsályi Sportegylet, melynek keretében indult 

meg az atlétika, céllövészet, sí, kerékpár, asztalitenisz, kosárlabda, úszás, bokszolás és torna 

sportágakban a szakszerű képzés, melynek hozományaként számos sportoló és csapat szerzett 

kiváló eredményeket.
20

 A farkaslyuki sportélet is meghatározó volt időszakunkban. 

Különösen a labdarúgás tett szert nagy jelentőségre, mely az 1930-as évek második felében 

már megyei osztályban is szerepelt.
 21
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Az 1938. november 2-i bécsi döntés hatására átrendeződés következett be a Rimamurányi 

bányászatában, mikor a gömöri lelőhelyek 50%-a ismét Magyarországra került. Ez merőben 

új helyzetet jelentett, amely egy új struktúrát eredményezett. Ennek a korszaknak a vizsgálata 

egy önálló tanulmány anyagát jelenthetné, mivel a területi visszacsatolások Rimamurányi-

Salgótarjáni Vasmű Rt. életében jelentős átrendeződést jelentettek.
22

 Somsálybánya és 

Farkaslyuk bányái egészen a rendszerváltás koráig működtek, mára azonban a települések 

képe és a társadalmi összetétel is jelentősen megváltozott. Láthattuk, hogy a vállalat magas 

nívójú ellátórendszert épített ki új bányatelepein is, amelyek jelentősen emelték az itt élő 

alkalmazottak és munkások életszínvonalát. A szociális és jóléti hálózat a második 

világháború, valamint az államosítás után jelentősen átalakult, melynek elemeit napjainkban 

már csak a pusztuló korabeli lakóházak, épületek reprezentálják. 
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