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Az 1965. évi rudabányai  
bányaszerencsétlenség  

 
PAPP ANDREA – SÓVÁGÓ GYULA 

 
         „Szerencse fel, szerencse le 
          Ilyen a bányász élete. 
          Váratlan vész rohanja meg, 
          mint bérctetıt a fergeteg.” 

 
         A bányászok, valahányszor elköszöntek szeretteiktıl, nem 
tudhatták, hogy épen és egészségesen hazatérnek-e még aznap. A 
veszély nap mint nap leselkedett rájuk, munka közben bármikor 
bekövetkezhetett sérülés vagy baleset,  amely akár halálos kimene-
telő is lehetett. A bányászcsaládok együtt éltek a veszély tudatá-
val. Így volt ez Rudabányán is, ahol a nagyüzemi vasércbányászat 
1880-ban vette kezdetét, amikor gróf Andrássy Manó megalapítot-
ta a Borsodi Bányatársulatot. Ezt követıen folyamatos volt a ter-
melés egészen 1985-ig, bár a tulajdonos idıként változott.  
     A bánya régi iratanyagában találhatunk különbözı sérülésekre, 
halálos balesetekre vonatkozó adatokat, de több áldozatot követelı 
tömeges szerencsétlenség csak egyszer, 1965-ben következett be. 
Tanulmányunkban ennek okait és következményeit mutatjuk be, 
amennyire a források megengedik, egyúttal megemlékezünk a 
tragédia következtében elhunyt bányászokról is. 
      A balesethez vezetı tényezık teljes feltárását nem tekintettük 
elérendı célnak, mint ahogyan felelısöket sem kívántunk keresni; 
a lehetséges kockázati tényezıket vizsgálva próbálunk következ-
tetni az eseményekre. Így a mőszaki-technikai információk össze-
győjtése mellett elsısorban a korabeli napilapokban megjelent 
cikkek tanulmányozásával, illetve fényképekkel, valamint az üzem 
egykori dolgozóinak visszaemlékezései alapján rajzoljuk fel a 
történteket. 
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     Mindenek elıtt fontosnak véljük a korszakban alkalmazott fej-
tési módszerek rövid áttekintését. Rudabányán a több ezer éves 
múltra visszatekintı bányászat kezdetben a külszíni kibúvásokban 
rejlı rézelıfordulásokból történt. A középkori termelés már a föld 
alá kényszerült, mert a termésréz és a rézoxid a szilárd mellékkı-
zetet képezı limonit mélyebben fekvı üregeiben, hasadékaiban is 
felhalmozódott. A réztartalmú anyag kibányászása után a fejtési 
üreg biztosítás nélkül több száz éven át nyitva maradt. Egy ilyen 
középkori vágatrendszert és rézfejtést tártak el 1947-1948-ban az 
Andrássy I. bányamezıben. Az 1700-1800-as évekbıl származó, 
de már vasérce irányuló fejtés maradványaira bukkantak 1943-ban 
a Deák, majd 1949-ben a Ruda bányamezıben. Ezek a nyitva ma-
radt üregek az elıbbitıl lényegesen nagyobb méretőek voltak, me-
lyekben a fıte beomlását kızetpillérek visszahagyásával elızték 
meg (1. sz. ábra). 
     Rudabányán a vasérc nagy tömegő kitermelése 1880-tól 60 
éven át külszíni fejtésekbıl történt. Az 1940-es évek elején – fıleg 
a hadiipar igényei miatt – megnövekedett a vasérc iránti igény, 
ezért újra megkezdték annak földalatti bányászatát is. E termelési 
mód bevezetését segítette az a tény is, hogy a tömedékelés kisebb 
költségekkel járt, mint a meddı kızetnek a külsı hányóra történı 
szállítása. 
     A rudabányai föld alatti bányamővelésben kezdetben fıtepász-
ta-fejtéssel (2. ábra), majd a szintes szeletosztású tömedékeléses 
kamrafejtéssel és a két fejtési mód kombinációjából kialakított füg-
gıleges szeletosztású kamrafejtéssel (szintes és függıleges kamra-
fejtés, 3. ábra) próbálkoztak.  
     A bányászatban bármely fejtési rendszer alkalmazhatóságának 
alapvetı feltételei az alábbiak: a kellı mértékő biztonság, a gazda-
ságosság és a megfelelı termelési kapacitás biztosítása. 
     A három követelmény közül legfontosabb feltétel a biztonság. 
A fejtési rendszernek biztosítania kell: 

– a dolgozók élet- és egészségvédelmét, 
– az alkalmazott gépek és berendezések, 
– az élı természet és az épített környezet védelmét. 

     Sajnálatos módon a tömedékeléses fejtések nem feleltek meg 
az elıbbi követelményeknek, ezért 1951-tıl újabb fejtésmódok be- 
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1. ábra.  
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vezetésére került sor, melyek közül a legismertebbé a rudabányai 
osztószintes kamrafejtés vált. Podányi Tibor fımérnök megfogal-
mazása szerint: „osztószinti fejtések segítségével a teljes ércvas-
tagság egy szeletben lemővelhetı; érctárolási rendszerrel dolgozó 
omlasztásos kamrafejtés, amelynél a kamrák nagysága azonos az 
érctest vagy a tömzs méreteivel.”  
 

 
 

2. ábra. 
 

     A rudabányai osztószintes kamrafejtést (4. ábra) a 8 m-nél vas-
tagabb, nagyobb mérető tömzsök kitermelésére dolgozták ki a bá-
nya szakemberei. Az érctest alatt, a meddıben hajtották ki a csa-
polóvágatokat, egymástól 10-12 m távolságra. Ezekbıl a vágatok-
ból a jobb és a baloldalon 50°-os dıléssel kerültek kialakításra a 
csapológurítók, melyeket az érctest talpszintjéig négyszögszelvé-
nyő csapolótölcsérré bıvítettek. A tölcsérek között biztonsági ok-
ból bordák maradtak vissza. A csapolóvágatok kezdıpontjában ki-
képzett gurítókat 4 m-es szintosztással keresztvágatokkal kötötték 
össze, ezekbıl indították sakktáblaszerő elrendezéssel a 4 m széles 
és 2,5 m magas szelvényő osztószinti fejtéseket, melyek között 6 m 
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3. ábra. 
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4. ábra. 
 

széles ércpillér maradt vissza. Az osztószinti fejtéseket fával biz-
tosították, a jövesztett ércet szkréperrel szállították, és amikor va-
lamennyi elérte a fejtés határát (50 m), az osztóvágatok mindenko-
ri végébıl hazafelé haladóan, méterenként, a fejtés hossztengelyé-
re merılegesen, legyezıszerő alakban fúrták meg a visszamaradt 
ércpilléreket. A 2-3 m hosszúságú szakaszokban az egész érctest 
szelvényére kiterjedı függıleges szeletekben robbantották le az 
ércet. Robbantás elıtt az osztószinti fejtés érintett szakaszaiból a 
biztosítást visszarabolták. Gyakran már a szelet robbantásakor le-
szakadtak a közvetlen mellékkızetek is, a fedı omlása általában 
csapoláskor következett be. Ha a csapológurítóban már meddı je-
lentkezett, ott az érc csapolását megszüntették.  
     Az 1953-ban üzemszerően is bevezetett fejtésmód a korábbiak-
hoz viszonyítva jóval korszerőbb volt, rugalmasan alkalmazkodott 
a szabálytalan alakú és mérető barna- és pátvasérc-tömzsök jö-
vesztéséhez. Kedvezıen alakult a termelési veszteség és a hígulás 
miatti minıségromlás. A fejtésmód évi 48.000 t teljesítménnyel 
tömegtermelést biztosított. Egyedüli hátrányát az jelentette, hogy a 
fejtés mővelésre történı elıkészítése az osztószinti fejtések (vága-
tok) nagy száma miatt hosszadalmas volt, és a fejtések párhuza-
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mosságának biztosítása rendszeres bányamérést igényelt. Ezzel a 
fejtésmóddal Rudabányán közel 30 kamrát termeltek le. A fıte 
gondozása nem okozott problémát, a kamra fedıkızetei a robban-
tási mőveleteknél nagy darabokban, vastagpadosan omlottak a 
korábban jövesztett érckészletre, de annak a fejtési üregbıl történı 
kicsapolását nem gátolták. Több esetben is elıfordult, hogy a fej-
tési üreg évekig állva maradt az érc kicsapolása után is, de ismert 
olyan, nem kívánatos, külszínre is kiható kızetomlás, amely el-
nyelte a felsıtelekesi Tóth Bálint által vezetett tolólapos munka-
gépet. 
 

 
 

5. ábra. 
 

     Rudabányán 1960-ban kezdte meg mőködését az ércelıkészítı 
üzem, amely a bányától évente 460 Kt pátvasércet igényelt. A 
megnövekedett szükségletek kielégítése érdekében módosították 
az osztószinti fejtést, bevezették annak hosszúlyuk-fúrásos válto-
zatát. Az elıbbiekhez viszonyítva lényeges eltérés jelentett, hogy 
az osztószintek közötti függıleges távolságot 4 m-rıl 6 m-re nö-
velték, míg az osztószinti fejtések közötti 6 m-es távolság 30 m- re 
módosult. 
     A kızetfúrást a korábbi kézben tartott fúrókalapácsok helyett 
NKR 100 kızetfúró-gépek végezték. A módosított változat csök-
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kentette a fejtés-elıkészítés idejét. Korábban az osztószinti fejté-
sek az érckészlet 45%-át termelték ki, a hosszúlyuk-fúrásos fejté-
seknél ez az arány 25%-ra csökkent. A két fejtési mód fontosabb 
mőszaki mutatói: 
 

 
     A kızetomlásból adódó baleset a bányaüzem Gagarin-aknájá-
nak 50 m-es szintjén (+ 183,4 m), a X-XII. számú harántvágatok 
közötti osztószintes kamrafejtésben következett be 1965. június 8-
án a délelıtti mőszakban, 12 óra 28 perckor.  
     Az 1953 óta üzemszerően alkalmazott osztószintes érctárolós 
kamrafejtés fokozatos fejlesztések után egyre jobb gazdasági mu-
tatók mellett 1965-ig biztonságosan mőködött, ezért a bánya mő-
szaki vezetıi nagy reményekkel tekintettek a módosított kamrafej-
tés bevezetéséhez. Másodszori alkalmazása során azonban várat-
lanul bányarengésszerő fıteomlás következett be, amely öt dolgo-
zó halálát okozta, négyen pedig könnyebb sérülést szenvedtek. 
     A közel 800 m2 felületen történt fıteomlás közelítı számítások 
szerint 12.000-13.000 m3 levegıt préselt ki az üregbıl, amely az 
osztószinti fejtéseken, majd a X-es harántvágat I. sz. gurítóján át 
távozott. A levegı sebessége és nyomása a szők keresztmetszető 
gurítóban robbanásszerő mértékben sokszorosára növekedett, en-
nek következtében a gurító keretácsolatos biztosítása tönkrement. 
Az omlás pillanatában, a gurító járóosztályában tartózkodott 5 
bányamérı, akik a VIII-as és a X-es harántvágatok közé tervezett 
új kamarafejtés kitőzési munkáinak elvégzése céljából szálltak le a 
föld alá.  
     A váratlan vész túlélésére esélyük sem volt a gurítóban tartóz-
kodó dolgozóknak: a robbanásszerő légáram azonnal a halálukat 
okozta. A fejtésben és az alapvágaton dolgozó bányászok közül 
négyen könnyebb sérülést szenvedtek. A vasércbánya történetében 

Módosítás 
 elıtt után 
vágathajtás 2,1 fm/100 t 0,77 fm/100t 
bányafa felhasználás 1,5 m3/100 t 0,45 m3/100t 
robbantóanyag-felhasználás 40 kg/100 t 33,5/100t 
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egyedülálló tömeges baleset nemcsak Rudabányán, de szakmai 
körökben is nagy megdöbbenést okozott. A bányaszerencsétlenség 
után széleskörő hatósági vizsgálat kezdıdött, melyben külföldi 
szakemberek is részt vettek.  
     A szerencsétlenség bekövetkezése mögött több kockázati té-
nyezı is állhatott:  
     – a Medárd-nap környéki nagy esızések, 
     – a nagy fúrólyukas robbantásnak a korábbitól erısbb szeizmi-
kus hatása a fedıkızetekre, 
     – a fejtési üregbıl a kellı mértéken túl kicsapolt robbantott érc 
mennyisége, 
     – a 12-15 m vastagságú meddıhányó, melynek kızetmechani-
kai tulajdonságai az esızések miatt megváltoztak. 
     A vizsgálatokat az Országos Bányamőszaki Fıfelügyelıség az-
zal a határozattal zárta le, hogy a balesettel kapcsolatban személyi 
mulasztás nem állapítható meg. A rendelkezésre álló hazai és kül-
földi tapasztalatok nem voltak elégségesek a fejtésmód alkalmazá-
sa során bekövetkezett bányaszerencsétlenség megelızéséhez. A 
Podányi Tibor által fentebb idézett mőszaki jellemzésbıl elmaradt 
az omlasztás, az csak spontán módon következett be.       
     Az OBF a fejtésmód alkalmazását megtiltotta, egyben elrendel-
te, hogy Rudabányán biztonsági okok miatt üreget visszahagyó 
fejtések nem alakíthatók ki. Több cég (közöttük a Bányászati Ku-
tató Intézet) dolgozott ki újabb fejtési eljárásokat, de a bányaüzem 
a továbbiakban a helyi szakemberek által kidolgozott kétszintes 
(osztószintes) ércomlasztásos kamrafejtést, és ennek LHD techno-
lógiával dolgozó változatát alkalmazták.       
     Ezekben a fejtésekben az érc kitermelése után a visszamaradt 
üreget omlasztották, ami bekövetkezett az alávájt fıte saját súlyá-
nak beszakadásával, nehezen omlasztható fedıkızetek esetében 
pedig  a fıte omlását provokációs robbantásokkal segítették elı. 
     1965. június 8-án futótőzként terjedt a hír a faluban (Rudabá-
nya régi településrészén): beszakadt a bánya! Az Altárónál hatal-
mas tömeg győlt össze, várva a híreket, miközben a mentést azon-
nal megkezdték. Még aznap a helyszínre érkezett dr. Bodnár Fe-
renc, a megyei pártbizottság elsı titkára, Simon Antal a bányász-
szakszervezet fıtitkára, dr. Koleszár István rendır alezredes, me-
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gyei fıkapitány. A rendırség és a Bányamőszaki Felügyelıség 
szakemberei részt vettek a mentési munkák irányításában. 
     A bányaszerencsétlenségrıl másnap hírt adott a Népszabadság 
és az Északmagyarország is:1 A Gagarin-akna 50 méteres szintjén 
kialakított új kamrafejtésben bekövetkezett omlástól hatalmas 
légnyomás keletkezett a vágatokban, és ennek következtében Ve-
res Km. József bányatechnikus, Veres K. Bertalan mérısegéd, 
Varga S. Károly mérısegéd, Istenes Károly mérısegéd és Tátrai 
Lajos vájár életét vesztette. 
 

 
 

6. ábra. Beomlott kamrafejtés szelvénye. (Méretarány: 1 : 500.) 

                                                 
1 Súlyos bányászszerencsétlenség Rudabányán. = Népszabadság, 23. évf. 

évf. 1965. június 9. 2. p. – Paulovits Ágoston: Életmentés Rudabányán. = 
Északmagyarország, 21. évf. 1965. jún. 10. 
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7. ábra. 
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     Juhász Gyula és Bodnár Béla vájárok megsérültek, míg Juhász 
József és Juhász Barna vájárokat az omlás elzárta a külvilágtól; ık 
a délután folyamán többször életjelet adottak magukról.2 A bányá-
szokat végül közel 8 órás mentési munka után sikeresen a felszínre 
hozták. A bányamentık Eke Béla vezetésével megfeszített tempó-
ban vágták az utat a hangok irányába, közben egyre sötétedett. Az 
omlás pusztító ereje a vágatokban összetörte az ácsolatot, a lejárat 
folyamatosan omladozott, ilyen körülmények között kellett végez-
ni a mentést. Ennek történéseirıl részletesen beszámolt Paulovits 
Ágoston az Északmagyarország 1965. június 10-i számban. 
     A hısi halált halt öt bányászt a Rudabányai Vasércbánya és 
Elıkészítı Mő saját halottjának tekinttette. Az áldozatok temetésé-
re 1965. június 12-én délután négy órakor került sor. Az öt bá-
nyászt a község fıterén, az egykori Vásártéren ravatalozták fel. A 
temetésen részt vett Haracska Imre nehézipari miniszterhelyettes, 
Simon Antal, a BDSZ fıtitkára, Garamvölgyi János, a Nehézipari 
Minisztérium Bányászati Fıosztályának vezetıje, Papp Bálint, az 
Országos Érc-és Ásványbányák igazgatója, Loy Árpád nyugdíjas 
frontmester, Borsod megye képviselıje. Mindegyik koporsón elhe-
lyezték a Kiváló Dolgozó jelvényt, ezután Majoros Balázs, a Bor-
sod megyei Pártbizottság osztályvezetıje mondott gyászbeszédet, 
majd a Nehézipari Minisztérium, az OÉÁ, valamint a rudabányai 
vasércbánya dolgozói nevében Bics István igazgató búcsúzott a 
szerencsétlenség áldozataitól. 
     A temetésrıl sok fénykép készült, melyeket késıbb az üzem 
vezetése albumba helyezve átadott az áldozatok családjainak. 
      A tragédia bekövetkezése után 9 évvel, 1974. május 29-én az 
OMBKE bányamérıi emléktáblát avattak a helyi bányászati mú-
zeum mesterséges földalatti tárójának falán, amely azóta is ott 
látható. 
     A halál tényét akkor is nehéz elfogadnunk, amikor természetes 
módon következik be, de sokkal fájdalmasabb, ha fiatal embereket 
ragad el baleset következtében. Fontos kötelességünk, hogy bá-
nyász hısi halottaink emlékét megırizzük, és úgy éljenek a köztu-
datban, mint bátor emberek, akik életüket áldozták hivatásukért. 

                                                 
2 PAULOVITS Ágoston, i. m. 
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Felhasznált irodalom 
 
DR. BALLA László: Rudabányai fejtésmódok, és az azokkal szerzett 

tapasztalatok. = BKL Bányászat, 103. év. 1976. 9. sz. 
Bányászati Kutató Intézet, Kutatási jelentés. Témaszám 2-11-66-106. A 

Rudabányán alkalmazott osztószintes kamrafejtés biztonságának fo-
kozása. Budapest, 1966. december 28. (Kézirat.) 

Súlyos bányászszerencsétlenség Rudabányán. = Népszabadság, 23. évf. 
évf. 1965. június 9.  2. p.  

PAULOVITS Ágoston: Életmentés Rudabányán. = Északmagyarország, 
21. évf. 1965. jún. 10.  

Ma délután temetik a rudabányai szerencsétlenség halálos áldozatait. = 
Észak-Magyarország, 21. évf. 1965. június 11. 

Eltemették a rudabányai bányászszerencsétlenség áldozatait. = Népsza-
badság, 23. évf. 1965. jún. 12.  

 

 
 
 

 
 

A vasércbánya igazgatósága által kiadott gyászjelentés részlete. 
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K é p e k 
 

 
 

Az Észak-Magyarország tudósítása a bányaszerencsétlenségrıl. 
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  Veres Km. József (1922 – 1965).        Veres K. Bertalan (1934 – 1965). 

 

    
                
     Istenes Károly (1922 – 1965).              Tátrai Lajos (1913 – 1965). 
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Varga S. Károly (1919 – 1965). 
 
 
 

 
 

Az áldozatok búcsúztatása az egykori Vásártéren. 
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Bics István, a vasércbánya igazgatója búcsúbeszéde közben. 

 

 
 

Utolsó útjukra kísérik az elhunyt bányászokat. 
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A gyászmenet a temetıbe érkezik. 
 

 
 

Az emléktábla avatása 1974. május 29-én. 


