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Kamenyitzky Rudolf,  

egy borszéki bányászcsalád sarja 
(1917–1996)1 

 
FARKAS ALADÁR 

  
     Jelen írásunkkal szeretnénk megemlékezni a több mint két évti-
zeddel ezelőtt elhunyt Rezső bácsiról. 
     1917. május 13-án született Marosvásárhelyen, Maros-Torda 
vármegyében. Az első világháború miatt elmenekültek, ezért nem 
Borszéken látta meg a napvilágot. 
     Apja, Antal (Anton) Csíkszentdomokoson született 1864-ben, a 
borszéki szénbánya bányamestere (bányatiszt 1923-ban) volt, a ki-
termelés főnöke haláláig (1947. január 12.), anyja Patka Anna, ház-
tartásbeli. Nagyapja, Kamenyitzky József (1839–1924) szintén bá-
nyász volt. (Családnevüket Kamenitzky alakban is írták.) 
     Római katolikus vallású, szülei is őskeresztények voltak. Nyol-
can voltak testvérek:  
     Irén, háztartásbeli, férje után Mucha (Albin, lakatos); 
     Rozália, tanítónő, férje, Szlatek Tibor könyvelő volt a deszka-
gyárnál, Kovásznán laktak; 
     Gizella, elárusító, majd pénztárnok, Textila Mures, férje Bardó-
czi Sándor, második férje Czimbalmos András tisztviselő volt; 
     József, állatorvos, 1921-ben telepedett Magyarországra; 
     Antal, orvos Marosvásárhelyen, majd a brassói CFR-nél, fele-
sége Ileana; 
                                                 
1 Folyóiratunk kiadási helye, Rudabánya a híres székelyföldi üdülőváros, 

Borszék testvértelepülése. Ezért örömmel közöljük a bányászattal (is) 
kapcsolatos borszéki témájú írásokat. Korábban az ottani szén- és kő-
bányászat, valamint az üveggyártás történetéről szóló tanulmányokat ol-
vashatták lapunkban az érdeklődők. (A szerkesztő.) 
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     Benedek, a Teoharie-féle deszkagyárnál lakatos, majd főlakatos 
a borszéki szénbányánál, felesége Mária; 
     Árpád, tanár Marosvásárhelyen, felesége, Ilona tanár.  
 
     Iskolái 
 

     Általános iskolát (öt osztály) Borszéken járta (1923–1927), majd 
6 év középiskola következett Marosvásárhelyen, a Római Katoli-
kus Főgimnáziumban (1927–1934), majd a Papiu Ilarian Állami Lí-
ceum reálszakán végzett (1934–1936), és ott is érettségizett. Aktí-
van sportolt a Marosvásárhelyi Sport Egylet (MSE) keretében. A 
róm. kat. főgimnáziumban lett cserkész. Hamarosan rajvezetővé, 
majd rajparancsnoknak léptették elő. Mindvégig bentlakó volt. 
     1938-ban sikeresen letette a gyulafehérvári királyi helyhatósá-
gon a közigazgatási képesítő vizsgát, majd 1939. október elsején a 
temesvári királyi helyhatóság mellett működő jegyzői tanfolyamra 
iratkozott be (nappali tagozat, 1200 lejes havi ösztöndíjjal), amit 
1940. július elsején sikeresen befejezett. A záróvizsga szeptember 
10-ére volt kitűzve, de augusztus 30-án a bécsi döntés értelmében 
Temesvár a román impériumhoz került, Kamenitzky Rezső meg ma-
gyar állampolgár maradt, így a vizsgára nem jelentkezhetett.  
     A magyar hatóság előtt fogadalmat tett 1940. szeptember 15-én, 
és 1941. június 19-én az esküt is letette. 
     1940. október havában beiratkozott Kolozsváron a M. kir. Fe-
renc József Tudományegyetem jog- és államtudományi karára (1940–
1944). Tanulmányait levelező úton végezte, minden vizsgáját tel-
jesítette az I-II. évre, de a háború miatt nem tudta az egyetemet to-
vább folytatni. Hét félévet járt, a nyolcadikra is beiratkozott, de 
1944. január 22-én már a fronton volt. 1945. augusztus havában tért 
haza a fogságból, majd ezt követően 1946. május végéig ízületi gyul-
ladással ágyban fekvő beteg volt.  
     1949-ben könyvelői tanfolyamot végzett. 
     1950. március 11-én kelt levelében kéri az egyetem vezetőségét 
tanulmányai folytatásának engedélyezésére. Erre nem kapott lehe-
tőséget, ezért a Bolyai Egyetem matematikai és fizikai tagozatára 
jelentkezik (1952. aug. 1.). 
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     1955-ben beiratkozott a marosvásárhelyi Építészeti Szakközép-
iskolába. 
     1957-58-ban újból kérte tanulmányai folytatásának engedélye-
zését Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem jogi karán. 
Az egyetem elfogadta kérését, de családi okok miatt a vizsgákra 
nem jelentkezett. Tíz különbözeti vizsgát kellett volna letennie egy 
év alatt ahhoz, hogy beírják a III. évre (166/1957-es válaszlevél az 
egyetem részéről). 1958. november 13-án a Babeș-Bolyai Tudo-
mányegyetem Jogi és Közgazdaságtudományi Kar Levelező Tago-
zat dékánja 604-es levelében értesítette Kamenitzky Rezsőt, hogy 
az egyetem vezetősége törölte a hallgatók sorából. Ugyanarra a 
karra többé nem iratkozhat be, de más egyetem jogi karán folytat-
hatja megkezdett tanulmányait. 1960-ban újra kérte a 3. évre való 
beiratkozását, vállalva, hogy leteszi a különbözeti vizsgákat is. Az 
1965-ben kapott válaszlevélből kitűnik, hogy kérését nem fogad-
ták el, mondván, az akkori tanterv (1944-48) nem egyezik a mos-
tanival. 
     Az 1953–1954-es tanévben levelező tagozaton elvégezte Nagy-
bányán a bányászati technikumot (kutató és kitermelő szak), de 
csak 1961-ben tette le a záróvizsgát. 1953-ban nem tudott jelentkez-
ni a vizsgán, mert az ellenőrző szervek kivizsgálást folytattak mun-
kahelyén. A következő évben felszámolták az iskolát. Közben dol-
gozott Szinérváralja településen, az avasfelsőfalui lignitbányánál 
(Máramaros).            
     1956-ban a kolozsvári Gheorghe Barițiu Politechnicára (építé-
szeti fakultás) is jelentkezett (levelező tagozat.). Ekkor a Fürdő-
vállalat technikai osztályának főnöke volt, már 5 éve. Támogató ké-
rését aláírta Albulescu F. igazgató és Tălpălaru M. a pártszervezet 
titkára. Egy másik ajánlólevelet dr. Bruner Harry igazgató és Vild 
Ernő a munka- és bérezési osztály vezetője adott (56/1956-os le-
vél). Felvételije nem sikerült (84/1956-os értesítés). 
     Jól beszélt románul és gyengén franciául.  
     Felesége, Máthé Jolán, 1922. március 23-án született Borszé-
ken. Szülei: Dezső, kovács, és Csibi Julianna, háztartásbeli. Jolán 
Borszéken végezte az általános iskolát (7 elemi), gépírónő volt a 
Néptanácsnál, az Apemin Borszéknél (borvízpalackozó üzem), il-
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letve az Üdültető Vállalatnál. Felesége a férjét Rudinak szólította, 
mások Rezső bácsinak. 
     1944. április 12-én esküdtek. 
     Egy gyermekük született, Antal (1947. 07. 17.–2016. X. 6.). Az 
1–5. osztályt Borszéken járta, majd Marosvásárhelyen, a képzőmű-
vészetin folytatta tanulmányait, ott is érettségizett. Tovább akart ta-
nulni, felvételizett Kolozsváron a képzőművészetin, sikertelenül. 
Jászvásáron is próbálkozott, 1967-ben biológia szakra jelentke-
zett, sajnos eredménytelenül. A borvíztöltődénél vállalt munkát bér-
számfejtőként, majd a Tanulók Házánál oktatómesterként tevé-
kenykedett. Végül visszatért a palackozóüzemhez, a személyzeti 
osztályon dolgozott nyugdíjazásáig. Költőként szerzett hírnevet ma-
gának, verseit rendszeresen közölték az erdélyi irodalmi lapok, és 
több kötete is megjelent. 
 
     Munkahelyei 
 

     1936. júliustól 1939. 09. 30-ig a borszéki Néptanácsnál dolgo-
zott, adminisztratív munkakörben (gépíró), díjtalan gyakornokként. 
     1940. szeptember 1-től 1944. március 31-ig segédjegyző (a se-
gédjegyzői esküt 1941. június 19-én letette). 1940. 07. 1.–1942. 09. 
30. között másodállásban technikai referens a borszéki szénbányá-
nál. 1943. december 16-án letette a hivatali esküt a járás főszolga-
bírája előtt is.  
     1946. augusztus 15-től-1949. július1-ig jegyző, majd az Ideig-
lenes Tanács titkára 1950. 06. 30-ig. Közben magántanulók okta-
tásával foglakozott. A községi közigazgatás keretében „gyógyhe-
lyi bizottság” alakult, ennek munkatársaként tevékenykedett. 
     Már 1937-től végzett geológiai tanulmányokat és kutatásokat, 
feltárásokat. Felhatalmazása volt a Maros Tartományi Néptanács-
tól e kutatások végzésére. Lignit- és talkumbányát nyitott Borszé-
ken, és előkészületben volt a bélbori lignitbánya megnyitása (1951). 
Szövetkezetet létesített, ahol különböző gazdasági ágak működtek: 
mészégetés, vágóhíd, pékség, keskenyvágányú iparvasút. Az ő ide-
jében épült a községi istálló, a kultúrház stb. 
     1950. 01. 1.–1952. 04. 01.: kitermelési főnök, a Borszéki Szén-
bánya üzemvezetője Borszéken. A bánya termelési kapacitása 40 
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tonna/nap. Nincs gáz- és robbanásveszély. A bánya a Maros Tar-
tományi Üzemanyag Vállalathoz (Intreprinderea Regională Com-
bustibilul Mureș, I. P. E. I. L.), illetve a Bánya- és Petróleum Mi-
nisztériumhoz (Bukarest) tartozott. 
 

 
 

Kamenyitzky Rudolf (1917–1996). 
 

     1951-re 16 ezer tonna szén szerepelt a termelési tervben, amit 
1952-re a Marosvásárhelyi Tartományi Tanács önkényesen meg-
emelt 25 ezer tonnára. Ehhez a tervhez nem volt meg a kapacitás, 
újabb beruházások kellettek volna. A kijelölt terv nem teljesítése 
miatt kivizsgálást indítottak ellene, majd leváltották tisztségéből. 
     1952. október elsejétől a máramarosi avasfelfalui lignitbánya 
kitermelési főnöke december végéig. Innen szolgálati érdekből át-
helyezték a Borszéki Balneológiai Vállalathoz, ahol technikus, majd 
főtechnikus. 
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     Katonai szolgálat 
  

    1942. 10. 12.–1943. 01. 20. között a m. kir. IX. gk. köz. ta. üteg-
nél karpaszományos honvéd, tüzér szakaszvezető, majd 1944. már-
cius 30.–1944. 08. 22. között a keleti fronton (Lengyelország, Ro-
mánia, Csehszlovákia) teljesít szolgálatot, utána orosz hadifogoly 
(1945. április 10.–1945. 08. 22.). Szabadulását követően hat hóna-
pot beteg volt (reuma), nem dolgozott sehol sem. 
 
     Politikai tevékenysége 
 

     – A felszabadulás előtt nem volt tagja semmilyen politikai párt-
nak. Társadalmi és tömegszervezetek, amelyekben tevékenykedett: 
AVSAP (Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei), 
ARLUS (Asociația Română pentru strângerea Legăturilor cu Uni-
unea Sovietică). A borszéki Lendület Sportegylet elnöke volt. Ak-
tívan bekapcsolódott a község sportéletébe: kirándult, sízett, aszta-
liteniszezett, röplabdázott. 
      – 1946-ban a választási bizottság elnöke volt Borszéken, de hoz-
zá tartozott Bélbor és Holló is. 
      – 1947-ben belépett a Román Kommunista Pártba, 1952-ben ki-
zárták (Gyergyószentmiklósi Rajoni Pártbizottság), 1966-ban visz-
szavették. Végig tagja volt a párt bürójának, felelt a propaganda-
munkáért, szervezte a pártoktatást. 
      – 1969-től tagja a Városi Pártbizottságnak, tagja a Munkás El-
lenőrző Tanácsnak és képviselő a Városi Néptanácsnál, tagja Vég-
rehajtó Bizottságának. A városi szisztematizálási és építészeti bi-
zottság elnöke volt.  
 
     A borszéki lignitbánya (1950. 07. 1. – 1952. 04. 01.)  
 

     – Bányamegnyítás: egymillió lej, 812.440 lejt költöttek el, a ter-
veket 1951. december 10-én készítették el, (a Tartományi Építkezé-
si Tröszt végezte, 51.843 lejért). 
     – A bánya megnyitásához beruházás címen 4 millió 140 ezer lej 
értékben kaptak pénzt. 
     – Munkagépek vásárlására a bányához előirányoztak 2 millió lejt 
(1951-ben). Elköltve 1.270.180 lej, a tervezést a Tartomámyi Építke-
zési Tröszt végezte 65.047 lejért. A bányafát a hodosi gyártól (IPE-
IL) vásárolták. 
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      – A bánya újranyitására adtak még 1.500.000 lejt, amiből el-
költöttek 1.152.154 lejt (1951. december). 
      – Új tárna megnyitására adtak 4 millió lejt, amiből elköltöttek 
3. 950.000 lejt.(1951. 12. 31.). 
      – Fuvarosok: Eigel József, Lukács István, Máthé Ferenc, Rusz-
ka Ferenc, Ruszka Mihály, Sapga Carol, Szabó Ferenc, Szép Do-
mokos és felesége. 
      – Alkalmazottak: Bucur Ilisei könyvelő, Cerghezan Ion raktá-
ros 4691 lejes fizetéssel, Eigel László raktáros, Fodor Andrei és fe-
lesége, Gradu Ioan, Küsmődi Stefan és felesége, Pop Victor köny-
velő, Rákóczi Béla, Székely Alexandru és felesége. 
      – Lehetett 15%-os téli pótlékot fizetni a kinti munkásoknak (épít-
kezés). 
      A Szinérváralja községhez tartozó avasfelsőfalui lignitbányá-
nál dolgozott (1952. 10. 15.–1953. 10. 15.) 
 

      A borszéki talkumbánya megnyitása 
 

      – A terveket a Tartományi Építkezési Tröszt készítette 1950-
ben. A beruházás értéke 1.200.000 lej volt, amiből elköltöttek 563. 
269 lejt (a munkálatokat saját maguk végezték). 
 

     Tégla- és cserépvetés (1950. 10. 23.) 
 

     – 695 ezer lejt adtak erre a célra. 300 ezer lej a téglaraktár (szá-
rító) és 395 ezer lej a felszerelés (prések). A munkát saját maguk 
végezték, és a 2 téglaépület (zárt téglaszárító) 102.284 lejbe került. 
A tégla- és cserépprést Marosvásárhelyről hozták (bontásból). A 
kezdeti 2 deszkaszárító közül az egyiket lebontották (értéke 750 
lej). 
 

     Az orotvai lignitbánya feltárása (1951) 
 

    Előirányozva 820.000 lej, elköltve 624.189 lej. 
 

     Fürdőigazgatóság (Serviciul Medico-Balnear), Borsec  
    (1953. 10. 15. – 1964. 04. 5.) 
 

     – Kamenyitzky Rezső főtechnikus, feladatköre: a borvízkutak kar- 
karbantartása, javítása, a források újrafoglalása, a hidrogeológiai 
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munkálatok ellenőrzése, a gyógyító tényezők óvása, védése, a gyó-
gyító eszközök karbantartása. Nettó fizetése 13.524 lej. 
     – 1953-56 között több hidrogeológiai munkálatot vezetett. Ezt 
igazolta a Bukaresti Balneológiai és Fizioterápia Intézet is (6433/ 
1956-os átirat: Kossuth-kút foglalása, Horia-kút újrafoglalása, a 
mélyfúrások követése hozzáértéssel és rátermettséggel). Mérnöki 
oklevelet szeretett volna szerezni, mivel hogy „csak” technikus 
volt. 
 

     Helyiipar (1964. 04. 5. – 1977. 07. 1.)  
 

     – 1964. április 5.-től saját kérésére áthelyezték a csíkszeredai 
IREM-vállalathoz tartozó borszéki Helyiiparhoz, ahol szekciófő-
nök volt nyugdíjazásáig, 1977. július 1-ig. Ez idő alatt modernizál-
ta a travertínóbányákat és a mészkőbányát. A feldolgozó-üzem a 
kezdeti 12 ezer tonnáról 50 ezer tonnára növelte a termelési kapa-
citást. Tudományos kutatómunkát is végzett. Az egyik, általam is-
mert témája: „A borszéki kitermelési mező biztonsági pilléreinek 
felszámolása a hetes kitermelési aknán keresztül, beleértve az ak-
na pillérét is”. 
     – Detox-terméket gyártottak dolomitból, a Borzesti Vegyipari 
Kombináttal közösen. Ennek külön bányája volt Borszéken. 
     – A Hétvezér környékén és a Bor-patak völgyében travertínó 
(forrásmészkő) után kutatott. 
     – Bélborban (szomszédos település) is kőbányát nyitott. 
     – A Kelemen-havasokban, Deluți-on szintén kőbányát nyitott. 
     – Gyergyótölgyesen úgyszintén. 
     – 1969-ban saját kezdeményezésre ládagyárat létesített, ahol 
deszka- (navéta-) ládákat gyártották a borvízüzem részére. Kb. 90 
személy dolgozott itt, főleg nők. 
     – 1974-ben tanfolyamot szerveztek 25 fő részére (okt. 10. – 
1975. március 1.) vájár és rángás (kopogózó) szakmára (I. munka-
csoport). Előadók: Bencze Ștefan mérnök, Kamenyitzky Rudolf mű-
helyfőnök és Salamon Albert szekciófőnök. A kurzust Kamenyi-
tzky Rezső vezette, havi 300 lejért. (Dec. 1370/ IJIL m. CIUC). 
      – 1974-ben 4 órában újraalkalmazták a nyugdíjas Krammer 
Máriát. Nem jelentették a nyugdíjosztálynak, és a keletkezett kárt 
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(1593 lejt) visszafizettették Kamenyitzky Rezsővel és Fokt Caroli-
nával (ő volt a könyvelő), 942-es átirat, Burtea C-tin mérnök-igaz-
gató aláírásával. Rákosi Zoltán mérnök is a főnöke volt, a főválla-
lat igazgatójaként. 
      – 1974-ben szabadsága alatt Józsa A. helyettesítette. Atelier Mixt 
de producție Borsec (Vegyes Termelő Műhely) volt a cég hivatalos 
neve.  
      – 1976-ban penalizálták (pénzbírságot kapott), mert nem telje-
sítették a tervet az első trimeszterre (nem volt villany 14 órán át, 43 
órán keresztül nem volt speciális üzemanyag, 406 órát állt az 1-es, 
2-es és 3-as malom, mert leégtek a motorok, 6 db 40-55 kWh-ás mo-
tor, amit Csíkszeredában tekercseltek). Emiatt kiesett 1152 tonna 
mészkő-termelés, 408.960 lej értékben. A motorok újratekercselte-
tése 40 ezer lejbe került. 16.441 lej anyag- és munkadíjat tettek ki a 
részleg javítási munkálatai. 
     A fafeldolgozó üzem javítása 152.316 lej értékben saját költ-
ségvetésükből történt. 
     A műhely transzformátoráról villanyt adtak az Apemin Depójá-
nak (mozdonyjavító műhely), az I. B. C-nek, 101.934 kWh-ot, amit 
még nem fizettek ki. 
     Megóvták, de eredménytelenül (8466-os válaszlevél az IJIL-
től). 
     – 1970-ben rátértek a drótládák készítésére (1/10). 
  
     Kitüntetései  
 

      – 1962-ben meg kellett volna kapnia a Főkút és Köztársaság-
kút újrafoglalásáért a Munkaérdemrend III. fokozatát, de a Maros-
hévízi Pártbizottság első titkára ellene szavazott. 
     – 1968: A városszépítésért jelvény; 
     – 1970: Jelvény a város szépítéséért; 
     – 1971: Az RKP2 megalakulásának 50. évfordulójára; 
     – 1972: Az RSZK3 kikiáltásának 25. évfordulójára; 
     – 1973: Románia csillaga, V. oszt.; 
     – 1974: 30 éve szabadult fel Románia, jelvény; 

                                                 
2 RKP: Román Kommunista Párt. (A szerkesztő.) 
3 RSZK: Románia Szocialista Köztársaság. (A szerkesztő.) 
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     – 1977: 100 éve hirdették ki Románia függetlenségét emlék-
érem; 
     – 2001-ben Borszék önkormányzata a város díszpolgárává vá-
lasztotta. 
     A város helytörténeti kiállító-termében (a Borvíz Múzeumban), 
egy tárlóban helyeztük el kitüntetéseit, hogy az utókor se feledkez-
zen meg róla.  
   

 

 
 

 
 
 

   
Felső-Borszék látképe a viadukttal, amely a helyi szénbányából kitermelt 

szenet szállító kisvasút számára épült 1954-ben. 


