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1. Bevezetés 
 

 A bányabezárások következményei igazán jól csak úgy értelmezhetõek, ha 

megvizsgáljuk a bányászat által elõidézett változásokat az adott ország, megye, vagy 

település életében. A nagyüzemi bányászat megindulása három fõ területen okoz jelentõs 

változásokat a települések szintjén. Az egyik a szakképzett munkaerõ biztosítására behívott 

bányászok által elõidézett társadalomföldrajzi változások, ami a népességszám 

növekedésében, az etnikai, vallási, nyelvi és kulturális jellemzõk átalakulásában 

mutatkozik meg. A másik a települések alaprajzának és funkcionális szerkezetének 

változása a bányászlakások építésével. A harmadik terület pedig a települések ellátottsági 

mutatóinak, infrastruktúrájának átalakulása, fejlõdése. Ezek a változások minden olyan 

település esetében nyomonkövethetõk, ahol a bányászati tevékenység volt az egyetlen, 

vagy a legjellemzõbb foglalkoztatási ágazat. A bányák mûködésének megszûnésével a fent 

említett mutatók megváltoznak, mivel a korábbi fejlõdést és a fejlesztések nagy részét 

biztosító anyagi háttér is megszûnik. A településeken élõket legérzékenyebben a biztos 

munkahelyek eltûnése érinti, ami azért okoz nagy megrázkódtatást, mert helyben általában 

nincs egyéb lehetõség az elhelyezkedésre.  

A bányabezárásokhoz kapcsolódó problémák már az 1960-as évek óta jelen vannak 

Európa-szerte, különösen érzékelhetõek a változások a szén- és ércbányászat esetében. A 

mûvelés megszüntetésének okaként megjelenik a bányák kimerülése csakúgy, mint a 

bányászott nyersanyag gazdasági megítélésének változása, valamint a kitermelés 

költségeinek az elfogadható mérték fölé emelkedése. A legsúlyosabb problémát az okozza, 

hogy a mûködésüket beszûntetõ bányákból kikerülõ, elbocsátott alkalmazottak számára 

nehéz az újrakezdés, nehezen találnak új munkahelyet. A probléma kezelése a volt 

szocialista országok esetében eltérõen alakult 1990 elõtt és után. 1990 elõtt a 

munkanélküliség mai értelemben nem létezett, ezért a bányák bezárásakor a felszabaduló 

munkaerõ elhelyezését mindenképp meg kellett oldani. Mivel a fokozatos 

létszámleépítésre nem került általában sor, hirtelen kellett az eltérõ képzettségû emberek 

számára biztosítani a további foglalkoztatás lehetõségét. 

1990 után a munkanélküliségi ráta emelkedéséhez a bányászatban, vagy kohászatban 

dolgozók jelentõsen hozzájárultak, bár rajtuk kívül álló gazdasági és politikai okok miatt. 

A gondok enyhítésére ma is alkalmazzák az egyszeri segélyeket, juttatásokat, valamint 

átképzési programokat indítanak. A bányáknál azonban mindig szükség volt segéd- és 
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betanított munkásokra, akik alacsonyan képzettek, általában általános iskolai végzettséggel 

rendelkeznek, így átképzésük és számukra az új munkahely biztosítása is nehézségekbe 

ütközik.  

A bányák bezárásával és az általuk nyújtott gazdasági támogatások és fejlesztések 

megszûnésével a települések veszítettek népességvonzó adottságaikból. A bányászok 

bérezése mindig is kiemelt volt a többi gazdasági ágazathoz viszonyítva, ma ennek csak 

nyomai láthatók a településeken, hiszen jelenleg ezek az emberek nyugdíjból, rokkantsági 

ellátásból, esetleg munkanélküli segélybõl élnek. Az önkormányzatok próbálkozásai eddig 

még nem hoztak sikert, bár közös összefogással szeretnék megoldani az összes hasonló 

helyzetben lévõ és élõ bányásztelepülés sorsát.  

 

2. Célkitûzések, kutatási módszerek 
 

 A bányák felhagyásának vizsgálatakor a figyelem elsõsorban azokra a mûszaki és 

környezetvédelmi intézkedésekre, munkálatokra terjed ki, amelyek törvényi elõírásokkal 

szabályozottak és a végrehajtásuk kötelezõ az egykori üzemeltetõk számára. A mûvelés 

megszûnéséhez kapcsolódó személyi problémák (az alkalmazottak további helyzete) 

azonban a bányabezárási dokumentációkban csak számszerûen és röviden összegezve 

jelenik meg és a továbbiakban ritkán kerül sor utóvizsgálatok elvégzésére.  

Célom, hogy a figyelmet legalább olyan mértékben ráirányítsam az emberi, 

gazdasági problémákra, mint amennyit a természeti kérdések (meddõhányók, rekultiváció, 

illegális hulladéklerakók, stb.) kapnak. 

 A kutatás célja, hogy társadalomföldrajzi szempontból bemutassa két � eltérõ 

gazdasági helyzetben lévõ � mintaterület esetén a bányabezárást követõ évek alatt jellemzõ 

változásokat, figyelembe véve a korábbi folyamatokat. Az összehasonlító vizsgálat során a 

következõ kérdésekre kerestem a válaszokat: 

 

1. Milyen változások jelentkeztek a települések népességszámában, korszerkezetében, 

természetes népmozgalmi folyamataiban? 

2. Hogyan vesznek és vettek részt a migrációs folyamatokban az itt élõ egykori 

alkalmazottak térben és idõben? 

3. Hogyan módosultak a települések általános infrastrukturális, ellátottsági mutatói a 

bányák bezárását követõen? 
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4. Milyen átalakulásokon ment keresztül a vizsgált települések foglalkozási 

szerkezete, mennyire sújtotta a bányászokat a munkanélküliség? 

5. A bányászat és a bezárás hogyan hatott a települések alaprajzára, szerkezetére, 

egyes részeinek jellemzõire? 

6. Mi történt a bánya felhagyása óta eltelt idõszakban � a települések történetében 

legmeghatározóbb társadalmi csoport tagjaival � az egykori bányászokkal? 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézetének kutatói 

által Rudabányán és társközségeiben végzett szociálgeográfiai hatásvizsgálat jelentette 

számomra a kiindulópontot, hiszen az épp a bezárást megelõzõ idõbõl származik 

(CSÉFALVAY Z. szerk. 1985.).  

Az elemzésben Rudabánya és társközségei (Felsõtelekes, Alsótelekes és Kánó) 

szerepeltek, a központi település lakosairól, ezen belül kiemelt részletességgel a bánya 

dolgozóiról, átfogó empirikus vizsgálat készült. A bezárást megelõzõ idõszakban már 

kezdtek kirajzolódni az újabb társadalmi térformáló folyamatok. Ezek vizsgálatának 

továbbvitelét céloztam meg, amikor kialakítottam a kutatási tervet. Az elsõ eltérés a 

korábbi kutatástól, hogy én csak három települést vontam be a vizsgálatba, mivel korábban 

Kánót, több kutatóhoz hasonlóan (GUNDA B. 1934, FILEP A. 1975, TÓZSA I. 2000), a 

Galyaság kistájhoz soroltam és ott jellemeztem (SISKÁNÉ SZ. B. 1999.). Az aktív keresõk 

gazdasági ágak szerinti tagolódását figyelembe véve Kánó agrár település volt 1945 elõtt 

és azt követõen is megtartotta ezt a szerepét, mindössze 6 fõ dolgozott az üzemnél.  

A legerõsebb kötõdése Rudabányához, egyben függése tõle, mindig 

Felsõtelekesnek volt, a környékrõl innen jártak legtöbben a bányához dolgozni, valamint 

az egykori mûvelési terület Felsõtelekes és Alsótelekes határában húzódott. A három eltérõ 

népességszámú település megfelelõ keresztmetszetét nyújtja a kistérség és a megye 

jellegzetes területeinek, hiszen Rudabánya fejlõdése egyértelmûen a bányászati 

tevékenységnek köszönhetõ, míg Felsõtelekes középfalu, Alsótelekes pedig aprófalu. A 

három település vizsgálatával bemutathatók az ipari fejlesztések által elért megnövekedett 

szerepkör sajátosságai, majd elvesztésük hatása, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében nagy számban elõforduló aprófalvak jellegzetességeinek jelentõs része is.  

A vizsgálati módszerek kiválasztásakor arra törekedtem, hogy a legteljesebb képet 

kapjam a felmerülõ problémákról. Ennek megoldása több módszer együttes alkalmazásával 

lehetséges. Ezek sorrendben a következõk: terepbejárás, a meglévõ statisztikák elemzése, 
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mivel fontosnak tartottam annak a környezetnek a társadalomföldrajzi jellemzõit is mérni, 

amelyben a bányabezárás lezajlott, valamint empirikus vizsgálat kérdõívekkel, 

interjúkészítés a helyi vezetõkkel. A kombinált kutatási módszerek segítségével 

bemutathatóak az idõkeresztmetszet (1985-2000) során az egykori bányászok és a 

települések életében végbement változások, a statisztikai adatok elemzésével a települések 

mai viszonyairól kaphatunk képet. A vizsgálat következõ fázisát a megfelelõ kérdõív 

szerkesztése jelentette.  

A mintavételhez felhasználtam a bánya egykori alkalmazottainak névsorát, 

amelybõl véletlenszerûen választottam ki azokat, akiket megkerestünk. A vizsgálatban 

azok vettek részt, akik a bezárás évében (1985.) még a bánya alkalmazottai voltak, és 

jelenleg Rudabányán, Felsõtelekesen vagy Alsótelekesen laknak. A minta nagyságát 

kellõen reprezentatívra, 10 %-osra terveztem. A Rudabányai Vasérc Mûvek dolgozói 

létszáma a mûvelés megszûnésekor 1094 fõ volt, így a tervezett 10 %-os minta 109 darab 

kérdõívbõl állt. Ebbõl 88-at sikerült kitöltetni, ezek településenkénti megoszlása a 

következõ volt: Rudabányán 56 fõ, Felsõtelekesen 25 fõ és Alsótelekesen 7 fõ. 

Az empirikus vizsgálat eredményei legszemléletesebben kérdésenként, illetve 

kérdéscsoportonként elemezve mutathatók be, ennek megfelelõen az egyes fõbb 

fejezeteken belül külön alfejezeteket alkotnak. A kérdõívet a 6. melléklet tartalmazza, 

szerkesztésének folyamatát és a mintavétel módját a következõkben mutatom be.  

A kérdések közül a legtöbb zárt volt, vagyis a megadott válaszlehetõségek közül 

kellett választani, de három kérdés nyitott maradt, hogy a kérdezett a saját szavaival 

válaszolhasson. A mérési szintek tekintetében több típusú változót elemeztem: 

1.  a nominális (megnevezéses) változók, mint pl. nem, vallási hovatartozás, 

2.  az ordinális (rendezési) változók, mint pl. az iskolai végzettség, 

iskolázottsági szint, 

3.  és az arányskálán mérhetõ változók, mint az életkor, vagy a bányánál, 

illetve munkanélküliként eltöltött idõ. 

A vizsgálatot személyes mintavétellel végeztük, a Miskolci Egyetem Mûszaki 

Földtudományi Karának geográfus hallgatói, mint kérdezõbiztosok segítségével. Azért 

választottam ezt a formát, mert a postai úton történõ, vagy a telefonos kérdezések során 

sokkal nagyobb a válaszadást megtagadók aránya. A személyes megkeresés folyamán 

nagyobb a bizalom, továbbá elõfordulnak olyan esetek, amikor a megkérdezett bõvebben 

válaszol az adott kérdésre, mivel közte és a kérdezõ között beszélgetés alakul ki.  
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Miután a beérkezett adatok kvantitatív elemzésének eszközeként számítógépet 

használtam, elsõ lépésként az információkat át kellett alakítani számokká, ami kódolással 

történt meg. A kapott adatbázist meg kellett tisztítani, vagyis ki kellett küszöbölni az 

esetleges hibákat. Ennek két módját használtam, az egyik a megengedett értékek, a másik a 

válaszok összhangja szerinti logikai ellenõrzés volt.  

A kapott adatbázis kiértékeléséhez a statisztikai módszerek közül a gyakorisági 

megoszlásokat használtam, ahol azt, hogy mi jelenti a 100 százalékot aszerint adtam meg, 

hogy elõfordult-e adathiány az indikátoroknál, vagy sem. A másik módszer a kétváltozós 

vizsgálat, ahol a két változó kapcsolatának elemzésére olyan kontingencia-táblákat 

(eshetõségi táblákat) készítettem, ahol megjelent a változók egyes értékeihez tartozó esetek 

száma és a két változó különbözõ értékpárjaihoz tartozó esetek száma is. 

2002-ben sikerült az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (Stiftung Aktion 

Österreich-Ungarn) ösztöndíjasaként kijutnom Ausztriába, ahol a Leobeni Egyetem 

Bányászati Tanszékén (Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl von Bergbaukunde und 

Bergwirtschaft) töltöttem az õszi szemesztert és két mintaterületen (Bad Bleiberg, 

Eisenerz) vizsgáltam a bányabezárásokhoz kapcsolódó problémákat.  

Bár pályázati anyagom tartalmazta német nyelven a kérdõívet, mégsem sikerült 

Ausztriában elvégezni az empirikus vizsgálat ezen részét, mert az ottani törvényi 

szabályozás nem tette azt lehetõvé. A statisztikai adatokhoz, illetve a bányászattal 

kapcsolatos szakirodalomhoz Bad Bleiberg esetében tudtam hozzájutni, ezért döntöttem az 

összehasonlító vizsgálat elvégzése mellett. Bad Bleiberg egykori polgármesterével, illetve 

a Bleiberg-Keruth-i bánya utódjaként mûködõ cég (BBU, Bleiberger Bergwerks Union) 

vezetõjével sikerült interjút készíteni; ezek során a bányabezárást követõ folyamatokra 

vonatkozó adatokat kaptam.  

A kutatás célja, hogy a bányabezárás hatásait úgy mutassam be, hogy azok térben 

és idõben is követhetõek legyenek. Az összehasonlító vizsgálat eredményeit diagramok, 

hisztogramok, valamint tematikus térképek segítségével jelenítem meg. A teljes 

feldolgozáshoz több számítógépes szoftver alkalmazására volt szükségem; a Microsoft 

Word és Excel mellett az SPSS (Statistical Package for Social Sciences) adatelemzõ 

statisztikai programot használtam. A települések térképi ábrázolásához a MapViewer, a 

diagramok és hisztogramok elkészítéséhez pedig a Grapher programot is igénybe vettem.  
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A vizsgálatok során a következõ indikátorokat alkalmaztam: természetes 

szaporodás, vándorlási egyenleg, masculinitási - feminitási index, öregségi index, aktívak-

inaktívak aránya a népességen belül, a munkanélküliek száma, a különbözõ ellátottsági 

mutatók, épített lakások száma, átlagos lakásnagyság, komfortossági szint.  

A feldolgozás folyamán a feltett kérdésekre sikerült választ kapni és felmérni, hogy 

milyen hasonló és eltérõ folyamatok, intézkedések vannak Magyarország és Ausztria 

rokon helyzetben lévõ egykori bányavidékein.  

 

3. Kutatási elõzmények, szakirodalmi összefoglalás 
 

A kutatás két szintre terjedt ki: egyfelõl feldolgoztam a települések történetét, 

jellegzetességeit elemzõ irodalmat, másfelõl a vizsgálati módszereket bemutató 

szakirodalmi anyagot.  

 Rudabánya és társközségei esetében a társadalomföldrajzi szempontú elemzés során 

kiderült, hogy ebben a témában csak néhány szintetizáló mû készült, a legtöbb tanulmány 

fõképp ásványtani, földtan-kutatási és bányászattörténeti munka. A szakirodalmi 

elemzésnél nagy segítségemre volt az a bibliográfiai gyûjtemény, amelyben témakörönként 

került bemutatásra a területtel foglalkozó korábbi irodalom (HADOBÁS S. 1984.).  

 Sok hasznos adathoz jutottam azokból a munkákból, amelyek a települések, illetve 

a bányászat és a nagyüzemi kitermelés történetével foglalkoznak (FÉNYES E. 1851., 

GYÖRFFY GY. 1963., HECKENAST G. et al. 1968., PESTY F. 1988.). A bányászattörténet 

irodalmi anyagából pedig PANTÓ E. et al. (1957.), PODÁNYI T. (1980.), BALLA L. (1983.) 

munkái. A magyarországi bányászat gazdaságtörténetében Rudabánya jelentõs szerepet 

töltött be, ennek bizonyítékait találjuk ZSÁMBOKI L. (1982.), FRISNYÁK S. (1990., 2002.), 

valamint HAHN GY. et al. (2001.) mûveiben.  

Bleiberg-Kreuth ólom-cink bányászatának rövid történeti összefoglalását több 

kiadványban is megtaláljuk (ENZFELDER, W. 1978., NIEDERMAYR, G. 1985.). A 

kezdetektõl a bezárásig foglalja össze a bányászati tevékenységet Bleiberg-Kreuth 

környékén részletesen, valamint elemzi a felhagyás okait ECKHART, E. (1996.); Ausztria 

gazdaságtörténetében betöltött szerepérõl és jellemzõirõl ír WAGNER, H. (2001.). 
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A vizsgálatok során arra törekedtem, hogy mind a négy fõ tényezõt bemutassam, 

amelyek meghatározzák a települések mûködését, vagyis a  

1. természeti,  

2. gazdasági,  

3. társadalmi, történelmi  

4. és infrastrukturális jellemzõket (TÓTH J. 1981.).  

Ezek elemezését azért tartottam fontosnak, mivel a közös munkalehetõség gazdaságilag is 

összekötötte a településeket, így a bányászat fénykorában a munkahelyre történõ ingázás 

miatt sajátos településhálózatot alkottak (BECSEI J. 2000.).  

Ahhoz, hogy a meglévõ vagy újonnan kialakuló társadalmi problémákat meg tudjuk 

oldani, meg kell ismernünk a kiváltó okokat és azok következményeit is. A részletes 

társadalomföldrajzi vizsgálatok olyan megközelítési módot és olyan eljárásokat nyújtanak, 

melyek segítségével azokat a folyamatokat is feltárhatjuk, melyek másként elkerülnék a 

figyelmet (BABBIE, E. 2000.). 

A bányabezárások folyamata azokat a településeket érinti a legérzékenyebben, ahol 

a bányán kívül nincs más munkalehetõség, vagyis monoindusztriális jellegûek. A 

bányásztelepülések szerepe egy-egy olyan területen, ahol elõtte nem volt csak 

mezõgazdasági termelés nagyon megnõ, mivel az ásványi nyersanyagok lokális, vagy 

pontszerû megjelenése ellenére, a központi bányahely a kiterjedésénél jóval nagyobb 

földrajzi környezetet integrál a területi munkamegosztás révén (CSÉFALVAY Z. - KOCSIS K. 

- PERGER É. - POMÁZI I. 1991.). Ez valóban mindkét mintaterület esetében elmondható, 

mivel Rudabánya és Bad Bleiberg is a bányászat révén környékének központjává vált, 

majd a bányászat megszûnését követõen ezt a szerepkört részben elveszítette.  

 A vizsgált településeken lejátszódó folyamatok összetettek, ezért választottam 

kutatási módszernek a szociálgeográfia azon ágát, ahol a statisztikai elemzõ és az 

empirikus társadalomkutatási módszerek kombinációja jelenik meg (BERÉNYI I. 1997.). Az 

elemzések elindításához nagy segítséget nyújtottak a települések tágabb földrajzi 

környezetét hasonló módszerekkel bemutató szakirodalmi elemzések. A Borsodi Iparvidék 

jellegzetességeirõl, a gazdasági élet problémáiról a foglalkoztatási struktúra 

egyoldalúságáról írt SÜLI-ZAKAR I. (1988.), míg Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

országhatármenti területeinek közlekedésföldrajzi sajátosságairól, ezen belül Rudabányáról 

és környékérõl TINER T. (1988.).  
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye megítélésében mindig is kétarcúság tükrözõdött. 

Ennek megfelelõen az 1960-as évektõl elõfordultak olyan ipari-bányászati térségek, 

amelyek a megye fejlettebb, jobb adottságokkal rendelkezõ részét adták, illetve az 

aprófalvas mezõgazdasági területek, melyeknek a lemaradása jelentõsebb volt (BELUSZKY 

P. et al. 1975.). A rendszerváltozás után a fõ problémát a megye és a kistérségek 

tekintetében ezeknek a fejlettebb régióknak és az ipari tevékenységnek az összeomlása 

okozta, ami következtében a megye gazdasági váza megszûnt. Az egyik legszembetûnõbb 

következménye ennek a folyamatnak a magas munkanélküliség, mely már 1990 elõtt is 

jelen volt a megyében, és jelezte a helyi munkaerõpiac feszültségeit, szûkösségét 

(DÖVÉNYI Z. 2002.). 

 Magyarország és Ausztria esetében is felhasználtam olyan cikkeket és könyveket, 

melyek a bányabezárások következményeirõl és folyamatairól általánosságban szólnak 

(GRIFFITH, CH. 2002., WAGNER, H. 2001.). A Bleiberg-Kreuth-i bányaüzem bezárásának 

gazdasági és természeti okait elemezte ECKHART, E. (1998.), a bányabezárások által 

érintett területek jövõbeni lehetõségeinek felmérését, valamint az idegenforgalmi 

hasznosítás esélyeit elemezte és dolgozta fel KATTER, R. et al. (2000.). A magyar 

szénbányászat utóbbi 50 évét, valamint az ércbányászat egyes területeit jellemezte HORN J. 

szerk. (2002., 2004.), az Országos Érc-és Ásványbányák egyes üzemeit, ezen belül 

Rudabányát és az Alsótelekes határában mûködõ dolomit-és gipsz-anhidrit bányászatot 

mutatja be KUN B. szerk. (1989.). 

 

4. A mintaterületek természetföldrajzi jellemzése 
 

 A Rudabányai-hegység Magyarország ÉK-i részén, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében található. A kistáj kataszter szerint az Aggtelek-Rudabányai hegységhez 

sorolható (MAROSI S.-SOMOGYI S. szerk. 1990.). Más vélemények szerint a Gömör-Tornai-

karszt legdélibb kistája (HAJDU-M. J.- HEVESI A. 2000.). Átlagos tengerszintfeletti 

magassága 300 méter, a feszín 70%-a hátas típusú alacsony középhegység, 15-15% pedig 

medencedombság és domblábi hátak, lejtõk orográfiai domborzattípusba sorolható. A 

hegységrész legmagasabb pontja a 375 m magas Szõlõ-hegy. A területet ÉK-en a Bódva-

áttörés, ÉNy-on az Észak-borsodi-dombvidék és a Galyaság, DK-en a Bódva-medence 

határolja. Az Alsótelekestõl ÉK-re húzódó hegyvidéket a Telekes-patak szeli hosszában 

ketté, melynek alsó és középsõ szakaszán a vízfolyás idõszakos, a középtájon kialakult 
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víznyelõk következtében (SÁSDI L. 1998.). Klimatikus viszonyait tekintve a magasabban 

fekvõ területeken (300 m fölött) hûvös, mérsékelten nedves, az alcsonyabban elterülõ 

részeken mérsékelten hûvös-mérsékelten nedves az éghajlat. A csapadék évi összege 670 

mm, a hótakarós napok átlagos száma 50 körüli. A kistáj éghajlata és egyéb adottságai 

erdõgazdálkodásra alkalmasak. A kistájat lényegében két talajtípus uralja: a triász 

mészkövön kialakult rendzinák (60,5%) és a harmadidõszaki agyagos üledékeken 

képzõdött agyagbemosódásos barna erdõtalajok (36%) (MAROSI S.-SOMOGYI S. szerk. 

1990.).  

Bad Bleiberg Ausztria déli részén fekszik, közigazgatásilag Karintia tartományhoz, 

ezen belül a Villach-i járáshoz sorolják. Karintia Ausztria legerdõsültebb tartománya. A 

Bleibergi-völgy átlagosan 900 méteres tengerszintfeletti magasságban húzódik, északon az 

Erzberg, délen a 2167 méter magas Dobratsch (Villachi-Alpok) határolja. Ezen a 

tengerszintfeletti magasságon egész Karintiában ez a völgy a leginkább benépesült. A 

területen húzódó vízválasztó két oldalán folyik a Weiâenbach és a Nötschbach. Jellemzõk 

a Bleibergi-völgyben is az Alpokban megjelenõ eltérõ besugárzásban részesülõ lejtõk, az 

ún. Sonnhang és Schatthang, vagyis a napos és az árnyékos oldal (PROBÁLD F. 2000.). A 

besugárzás és hõkülönbség a település képében is tükrözõdik; az árnyékos lejtõt érintetlen 

erdõségek fedik, a benépesülés a napos oldalra húzódik, de itt találhatók a legelõk, illetve a 

rétek is. A völgyben a csapadék mennyisége 800-1000 mm / év körül alakul, aminek 

jelentõs része hó. Télen, amikor az alacsonyabban fekvõ völgyekben még csak esõ hull 

Bad Bleiberg-ben már havazik. Tavasszal pedig Villach-ban már mûvelik a kerteket, 

amikor Bad Bleiberg-et még hótakaró fedi. Mivel a települést meredek lejtõk övezik és 

jelentõs a hófelhalmozódás is, lavinaveszéllyel kell számolni. Több lavina is pusztított a 

Bleibergi-völgyben, a feljegyzések szerint fõleg februárban és márciusban.  

A vizsgált települések topográfiai elhelyezkedését mutatja be az 1. ábra.  
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1. ábra. A vizsgált területek földrajzi elhelyezkedése (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 
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4.1. A Rudabányai-hegység ásványtani jellemzése és földtani 
felépítése  
 

 Elsõként Rudabányának és környékének földtanával KOCH A. (1904.) foglalkozott, 

aki a terület földtani megismerésének korszerû alapjait lerakta. Utána többen kutatták a 

terület földtani felépítését (PÁLFY M. 1924., BALOGH K. - PANTÓ G. 1952., VENDEL M. - 

KISHÁZI P. 1978.). Az utóbbi években HERNYÁK G. (1977. 2002.) és LESS GY. (1998.) 

földtani, illetve szerkezeti vonatkozásban közölt újabb adatokat. 

A Rudabányai-hegység csapásiránya ÉÉK-DDNy-i irányú. A felszínközelben 10-

300 m vastagságú újidei üledékösszlet helyezkedik el, amely a triász alaphegységre 

települt. Az alaphegység fõ tömegét karbonátos kõzetek alkotják. Ezek karsztosodásra 

hajlamosak, de bennük összefüggõ karsztvízrendszer nem tudott kialakulni, mivel 

tektonikusan feldarabolódtak és kampili márgába gyûrõdtek, egymástól elszigetelt 

darabokban. Az alaphegyég egyenetlen felszínét pannóniai és pleisztocén üledékek fedik, 

így a felszín enyhén lankás, hullámos dombvidék jellegû. A szendrõi peremhegység triász 

tömegei a különbözõ irányú hegységképzõ erõhatások (mozgások) következtében 

összetöredeztek, feldarabolódtak, s fõleg vízszintes irányú elmozdulások hatására 

egymásra feltolódtak. A tömbökké, táblákká darabolódott karbonátos kõzetek (mészkõ, 

dolomit) közötti teret az elmozdulások réseibe nyomuló, a tömbökkel együtt vonszolódó, 

kenõdõ márga töltötte ki (2. ábra).  

A Rudabányai-hegység területén a középsõtriásznál fiatalabb mezozóos 

képzõdmények nincsenek, a fedõrétegeket harmadidõszaki képzõdmények alkotják. Az 

utóbbi 20 év fúrási és bányafeltárási adatai alapján HERNYÁK G. (1977.) adott részletesebb 

ismertetést. Szerinte a rudabányai vasércelõfordulás területén három szerkezeti egység 

különíthetõ el:  

a, ÉNy-on a ladini tûzköves mészkõ sorozat helyezkedik el;  

b, ehhez csatlakozik a központi öv érces kifejlõdése (0,3-3,0 km szélességen), 

ebben a közel K-Ny-i irányú harántvetõk az ércesedés kialakulása szempontjából fontos 

szerepet játszottak; 

c, a DK-i oldalon ugyancsak megvannak a ladini képzõdményekbõl álló rétegek és 

ez csatlakozik a szendrõi paleozoikumhoz. 
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2. ábra. A rudabányai vasércbánya és környékének földtani térképe (Hernyák G. 1977.) 

 

Jelmagyarázat: 1. Hányótér; 2. Pannon agyag, homok, kavics; 3. Miocén durva mészkõ, 
konglomerátum;4. Eocén lithothamniumos mészkõ; 5. Ladini szaruköves mészkõ, márga; 

6. Anisusi gutensteini dolomi, mészkõ; 7. Kampili szürke, lemezes mészkõ, agyagpala; 
8. Szeizi zöldes és lilás homokkõ, agyagpala; 9. Érces összlet; 10. Szelvényirány és annak 

száma; 11. Hematit, sziderit (szeizi); 12. Feltolódási sík; 13. Vetõ. 
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Az utóbbi egységet elhatároló nagyszerkezeti Darnó vonal egyúttal feltolódási sík; 

ennek mentén � valószínûleg az ausztriai szerkezet újjáéledése során (stájer mozgás) � a 

triász képzõdmények az oligocén üledékekre tolódtak. Az ÉNy-i oldalon hasonló csapású 

szerkezeti vonal húzódik, mely szintén feltolódási sík (larámi mozgás), de ennek dõlése 

meredek, bár itt is oligocén képzõdményekkel érintkezik. A rudabányai területre így 

elsõsorban a töréses szerkezet jellemzõ, a torlódási, gyûrõdési formák kisebb 

jelentõségûek. Az ércesedés után, a stájer mozgási fázis során ezek a síkok, vetõk 

újraéledtek és kialakították a mai szerkezeti képet (KOCH S. 1985.).  

Rudabánya ércteleptanával elsõként MADERSPACH L. (1880.) foglalkozott. Az 

ércesedés folyamatában HERNYÁK G. (2002.) három szakaszt különít el. A fúrásokkal 

megkutatott mélységig Rudabányán az ércelõfordulás csak a központi szerkezeti egység 

triász képzõdményeihez kapcsolódik. Az elsõ szakaszban az ÉÉK-DDNy irányú fõ 

feltolódási síkok és az erre merõleges irányú vetõk mentén hematitos, gyengén sziderites, 

kalkopirites ércesedés alakult ki, mely azonban nem volt mûre való. A második szakaszban 

fõleg sziderites metaszomatózis következett be, de csak azokon a helyeken, ahol 

szerkezetileg elõkészített anyakõzet volt. Ez a vasércképzõdés fõfázisa (Rudabánya, 

Martonyi, Tornaszentandrás, Uppony). A befejezõ harmadik szakasz a hidrotermális 

teléres-eres kifejlõdés. Ez döntõen baritot, kalcitot és szulfidokat (galenit, kalkopirit, 

fakóércek), valamint kevés szideritet rakott le a fõ feltolódási síkok és a harántvetõk 

mentén. Az erre a szakaszra jellemzõ ásványok legfontosabb lelõhelyei az Andrássy I és II. 

és az Alsó-és Felsõtelekes közötti bányarészeknél voltak. A hidrotermális hatások ott 

érvényesültek, ahol a képzõdmények elõzõleg zúzottak, töredezettek, nagy 

hézagtérfogatúak voltak.  

 A hidrotermák vasion-koncentrációjától függõen zárt, vagy nyílt rendszerû 

(repedéshálózatok) iondiffúziója révén sziderit, ankerit, illetve primer Fe2O3, FeOOH 

keletkezett. A karbonátos vasérc- (pátvasérc) telep szegélyét Cu-, Zn-, Pb-szulfidos és 

baritkiválások kísérik. Az utóbbiak oxidációs, cementációs termékeinek (termésréz, kuprit, 

malachit) bányászata a XIV. századra nyúlik vissza.  

Ásványos összetétel: 

- sziderit (FeCO3), ankerit (Ca (Fe, Mg, Mn)(CO3)2), hematit (Fe2O3), limonit 

(FeO(OH).nH2O),  

- pirit (FeS2), markazit (FeS2), kalkopirit (CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), fakóércek, 

galenit (PbS), szfalerit (ZnS), kalkozin (Cu2S), cinnabarit (HgS) 
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- termés Cu, Au, Hg, S 

- piroluzit (MnO2), pszilomelán, kuprit (Cu2O), tenorit 

- melanterit, epszomit, malachit (Cu2CO3(OH)2), azurit (Cu3(CO3)2(OH)2), kalcit 

(CaCO3), aragonit (CaCO3), barit (BaSO4). 

4.2. Bad Bleiberg és környékének ásványtani jellemzése és 
földtani felépítése  
 

 Bad Bleiberg ásványtanával és geológiájával elsõk között WULFEN, F. X. von 

(1793.) és MOHS, F. (1807.) foglalkozott. A terület geológiai metszetét PO�EPNỳ, F. már 

1873-ban megrajzolta. Késõbb részletes feldolgozást közölt KOSTELKA, L. (1972.), 

ásványtani szempontból SCHROLL, E. (1953. 1984.), MEIXNER, H. (1957.), KANAKI, F. 

(1972.). Összefoglaló jellegû elemzést adtak a területrõl, melyben az ásványtani, és 

geológiai jellemzõk mellett a bányászatról is szó esik SCHULTZ, O. et al. (1978.), 

NIEDERMAYR, G. (1985.).  

 A Keleti-Alpokban több ólom-cink elõfordulás ismert, amelyek közül kettõ az 

északi, illetve a déli a mélyre hatoló kevert zónában fekszik, amit mi �alpi-dinári varrat�-

ként ismerünk. Geológiai szempontból ez választja el az Északi- és Déli-Alpokat.  

 230-195 millió éve, a triász idõszakban, az üledékek többé-kevésbé sekély 

tengerben rakódtak le. Ez az üledékösszlet adta a Bleiberg-Kreuth körüli egykori bányászat 

kereteit. A vörös és zöld agyagtól a homokig terjedõ triász bázisrétegeket (Werfeni emelet) 

követi a márgásmészkõ, ami felül erõteljes határ nélkül vezet át a dolomitos késõ ladini 

lerakódásba.  

 Geológiai szempontból az ún. �Bleiberg-i Tér� a Dráva vonulathoz tartozik 

NIEDERMAYR, G. (1985.). A rétegsor, amelyben az ércesedés fellép, a triászhoz tartozik. 

Alapzata vörös homokkõ és konglomerátum (Gröden formáció), erre rétegzõdött a szürke 

homokkõ, agyagpala és gipsz (Werfeni formáció), továbbá sötét mészkõ és dolomit, 

részben szintén gipsztartalommal (Alpi Kagylósmészkõ formáció). A sorozat fölött 

következik a vastag, középsõtriász wettersteini mészkõ, illetve dolomit tömb, amelynek 

120 méter hosszú részében az ércesedés során létrejött rétegeket kitermelték.  

 Csak késõbb vált ismertté, hogy az efölött települt Raibli rétegben (Cardita 

formáció) szintén nagy érctest található (RAUTER, W. I. 1998.). Alkalomszerûen ércesedett 

még a sztratigráfiailag (rétegtanilag) magasabb tartomány is (Fõdolomit formáció). 
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A felsõbb wettersteini mészkõ tömbben (ún. �Bleiberg-i fácies�) megjelenik a 

rétegesen lerakódott ércteleptest. A rétegsor Bleiberg déli részén három geológiai egységre 

osztható tovább - délen a Dobratsch-i, északon a Rubland-i és a köztük elhelyezkedõ 

Bleiberg-i egységre (3. ábra).  

A fenti egységek nem csak tektonikai vonalak mentén válnak el egymástól, hanem 

eltérés mutatkozik a rétegsorok kifejlõdésében is. Ércesedés csak a Bleiberg-i és a 

Rubland-i egységben fordul elõ.  

 Az ólom-cink lelõhelyek a Keleti-Alpok karbonátos kõzeteiben kevés kivétellel 

paleogeográfiai együttest alkotnak. A Bleiberg-i ércesedés ezek közül példaszerû. A 

�Bleiberg típusú� lelõhelyek nem csak Bleiberg-Kreuth közeli és távolabbi környékére 

terjednek ki, hanem nagy számban további elõfordulások és lelõhelyek is találhatóak az ún. 

Dráva vonulatban (Déli-Alpok Mezica Szlovénia, Raibl/Cave del Predil, Salafossa 

Olaszország) és végezetül kis lelõhelyeken az Északi-Mészkõ-Alpokban (Tirolban, 

Bajorország).  

 Az ércesedés mindenhol a középsõ triászhoz kapcsolódik, gazdag, tiszta karbonátos 

kõzetsorozattal az anisusi-tól a ladinin és karnon keresztül a nori-ig. Jellemzõ � más 

ércásványokkal szemben � az ezüsttartalmú galenit és szfalerit elõfordulásának túlsúlya.  

 Az ásványosodás szingenetikus-szedimentációs zónában következett be, ami azt 

jelenti, hogy az ércek a karbonátos kõzetek lerakódása közben viszonylag alacsony 

hõmérsékletû oldatok által szállítódtak ide.  

A rétegek érctartalma nem egyforma, az egykori kitermelés területét egyenletesen 

osztották fel két részre, keleten az ólom dominál, nyugaton a cink. Az biztos, hogy 

eltekintve a szingenetikusan kialakult ásványelõfordulásoktól, a különbségeket és 

eltéréseket az oxidációs ásványok eloszlása eredményezte. Elsõsorban a réteges külsõ-

ülepedés során lerakódott ásványok jellemzõek, így az elsõ vonalban a hasznosítható 

galenit, szfalerit és wurtzit, valamint a gipsz és az anhidrit. Ide tartozik a barit, fluorit, 

kvarc, a pirit és markazit is, valamint meddõként a dolomit és a kalcit.  
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3. ábra. A Gailvölgyi- Alpok földtani szerkezete (KOSTELKA, L. 1971.) 
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Egyes vélemények szerint a karbonnal összekötött egykori lelõhely három fõ 

ciklusban jött létre. A felsõ Wetterstein dolomit, a felsõ Wetterstein mészkõ és a Raibli 

rétegekben három érctípust tudunk megkülönböztetni (RAUTER, W. I. 1998.):  

 

 Hálószerû ásványosodás a szindiagenetikus breccsáknál. Itt van a legnagyobb, 

egyben legfiatalabb érctest is, ami 6000-7000 négyzetméter keresztmetszetû. Az 

ércek tartalmaznak markazitot, piritet, fluoritot, baritot, kalcitot és dolomitot.  

 A rétegekhez igazodó (konkordáns) érctelep, helyenként több vagy kevesebb 

párhuzamos, rétegekhez nem igazodó kevésbé széles, érctelér. Ezek voltak, 

évszázadok óta, a Bleiberg-Kreuth-i ércfejtés kizárólagos bázisai. Itt jelennek meg 

az oxidációs zóna ércei, amelyekben wulfenit, cerruszit, anglezit, deszkloicit, 

vanadinit, és hemimorfit is található.  

 Sztatigrafiai érctestek magas cinktartalommal. Ide tartozik a helyenként 3 méternél 

szélesebb érctest a Raibli középsõdolomitban.  

 

A Bleiberg-i lelõhely az alpi hegységképzõdés során erõs tektonikai 

alakváltozásnak volt kitéve. A rétegek kelet-nyugatra tartó törések mentén délen 

lesüllyedtek (ároktörésrendszer), az ÉK-i és ÉNy-i töréseken keresztül pedig áthelyezõdött 

és délrõl a Dobratsch-i hegységképzõdés során eltolódott, elcsúszott. Ennek oka, hogy egy 

tipikus ún. beszorító szerkezetben fekszik, amelyet északon a Gailvölgyi-Alpok és a 

Dráva-völgy közötti szakasz, délen a Gail-völgy határol. A Bleiberg-Kreuth területén 

található ásványok összegezve a következõk: 

 

- a fõércek között találjuk a galenitet (PbS), valamint a szfaleritet (ZnS) 

- a legfontosabb oxidációs ásványok a cerrusit (PbCO3), hidrokrozit, wulfenit 

(PbMoO4), hemimorfit (Zn4Si2O7(OH)2.H2O). 
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5. Rudabánya bányászatának rövid története  
 

 A bányászat gyökerei a középkorig nyúlnak vissza, amikor a külszíni kibúvásként 

jelentkezõ barnavasércben található termésrezet, rézérceket és ezüsttartalmú galenitet 

termelték ki. A középkori magyar bányászatot a bányatermékek iránti kereslet, 

kitermelésük gazdaságossága, nem utolsósorban pedig az uralkodónak a 

bányatermékekhez fûzõdõ monopóliuma irányította. Az itteni bányászat az ezüst és a 

rézérc kitermelésével indult meg, majd hanyatlása után a XVIII. század közepén tért át a 

vasérc rendszeres bányászatára. A rudabányai mûvelés megindulásának és a falu 

benépesülésének idõpontjára nézve írásos adat nem áll rendelkezésre. A nyelvtörténet a 

helynevek eredetét magyarázva azt állítja, hogy Rudabánya környékén a honfoglalás elõtt 

és utána is kb. 300 éven keresztül szláv népesség élt. Kétségtelen, hogy Rudabánya neve 

szláv eredetû, elsõ fele � ruda � ércet jelent (PANTÓ E. et al. 1957.). Rudabánya eme õsi 

szláv lakossága az Anjouk idejére német nyelvû bányászokkal gyarapodott. Erre nézve 

határozott bizonyítékkal szolgál a helybéli református templom vasajtajának német felirata, 

bányászkodásra utaló kifejezésekkel.  

5.1. Az ércbányászat kezdetei a Rudabányai-hegység területén 
 

Rudabánya középkori története írásos emlékekben igen szegény, az elsõ írott 

okmányok 1359-ben és 1378-ban említik, ekkor már a bányavárosokra jellemzõ 

közigazgatási és bírói szervezettel rendelkezik (SOÓS I. 1957.). A XIV. század második 

felében az oklevelek tanúsága szerint a felsõ-magyarországi bányavárosok egyike. 

Felsõ-Magyarországon hét bányaváros volt: Gölnicbánya, Szomolnok, Rudabánya, 

Jászó, Telkibánya, Rozsnyó és Igló. A legdélebben fekvõ Rudabánya, a bányavárosok 

sorában a harmadik helyet foglalata el, ez a sorrend inkább a bányászat régisége s nem 

annyira a hely jelentõsége alapján alakult ki. A felsõ-magyarországi bányavárosok 

közül Rudabánya az egyetlen, amelynek kiváltságlevelei nem maradtak fenn, így 

okmányszerûen nem lehet megállapítani azt az idõpontot, amikor elsõ ízben 

bányakiváltságokat kapott, az 1487. évi statutum alapján feltételezhetõ, hogy Jászó 

(1243) elõtt történt.  

A bányavárosok önállósága az általános közigazgatásnak és a 

bányaigazgatásnak, valamint a bíráskodásnak a földesúri hatalom alól való mentességét 

jelentette. Adó- és vámmentesség, késõbb a katonáskodás alól való felmentés is a 
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bányászkiváltságok közé tartozott. A bányaváros bírája, esküdtjei, tanácsa és 

bányamestere által önmagát igazgatta. Rudabánya bíráját és esküdtjeit, valamint 

polgárait 1359-ben és 1378-ban oklevelek említik. Rudabánya a XV. század közepéig 

királyi bányaváros volt, Zsigmond király 1437-ben a Rudabányán, Szomolnokon stb. 

levõ arany, -ezüst, -réz, -és egyéb bányákat a saját bányáinak nevezte. Zsigmond király 

étekfogó mestere, Perényi István, 1437-ben a rudabányai templomba temetkezett. A 

környék fatemplomai mellett ez az idõtálló kõtemplom a maga díszével méltó kifejezõje 

volt az Anjou-kori rudabányai bányabirtokosok vagyonosságának és az itteni bányászat 

nagy jelentõségének (SOÓS I. 1957.). 

Mohács és a kettõs királyválasztás (1526) a felsõ-magyarországi bányászat igen 

erõs hanyatlását eredményezte. Mindkét király azzal kívánt magának híveket szerezni, 

hogy a jövedelmezõ bányahelyeket magánföldesuraknak sorra eladományozta. Rudabánya 

is több ízben cserélt gazdát: 1527 után Thurzó Elek kezén volt, 1545-ben Bebek Ferencé, 

1564-ben Bebek Györgyé, 1567-ben pedig ismét kincstári tulajdonná lett és Szendrõ 

várához csatolták. Sorsa ettõl kezdve a török kor alatt szorosan összefonódott Szendrõ 

várának és a szendrõi uradalomnak sorsával. Ebben az idõben még folyt bányamûvelés 

Rudabányán, 1565-tõl 1578-ig tizedet adtak a földesúrnak a rézbánya és a kohó 

termékeibõl, a finomrézbõl.  

Bebek György földesúr tehát úrbéri jellegû szolgáltatásként szedte be rudabányai 

jobbágyaitól a bányatermékeket. Ez azt bizonyítja, hogy maguk a telkes jobbágyok és 

zsellérek bányászkodtak, mellékfoglalkozásként a földmûvelés mellett. Ezek az utolsó 

nyomok, amelyek Rudabánya réz-és ezüstbányászatát említik. 1580 körül azután egy 

évszázadnál hosszabb idõre megszûnt itt a bányászkodás.  

1703 õszén megindult a Rákóczi szabadságharc, a réz értéke felszökött. Rákóczi 

1707-ben Bercsényi Miklós révén, majd 1709-ben két ízben maga utasította Borsod 

megyét, hogy a rudabányai bányászoknak az adó-és kvártélyterhek elengedésével adjanak 

meg minden kedvezményt a bányászkodáshoz, mert a haza javára fontos, közérdekû 

munkát végeznek. A Szendrõ váráért vívott harcok, a várnak 1707-ben történt lerombolása, 

1710-ben a pestis és általában a háborús idõszak szenvedései a bányák és bányászok 

helyzetét károsan érintették (SOÓS I. 1957.). 

Röviddel ezután a rudabányai rézérc a bányákból kifogyott, hiszen nem 

folyamatosan, hanem darabosan, vagyis fészkekben feküdt, s ha az ércfészket lefejtették, a 

további nyom eltûnt.  
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A XVIII. század közepe táján újból megindult a bányászat Alsó-és Felsõtelekes 

határában. 1783. július 2-án Borsod megye megállapította, hogy Csáky Antal és társai az 

Enczler József gölnici királyi bánya-és kohósáfár által elhagyott rudabányai és alsótelekesi 

bányákat újranyitották, és mûvelését megkezdték. 

A XVIII. és XIX. század fordulóján már nem csak az elhagyott, beomlott régi 

Rudabánya környéki bányák, hanem a salakhányók is felkeltették messzi tájak 

bányászainak érdeklõdését. 1804-ben telkibányai, 1807-ben pedig rozsnyói lakosok kaptak 

kutatási engedélyt a Rudabánya területén található rézsalakdombokra. Ezután 20 évre 

ismét megszûnt Rudabányán az érckitermelés (SOÓS I. 1957.).  

1826 körül új formában indult meg ismét az ércbányászat Rudabányán: kistõkések, 

bányamunkások, jobbágyok egyénileg és mint kisebb társulatok bányászkodtak. A 

diósgyõri vashámor 1843-ban végleges bányaadományozást kért és kapott Alsótelekes és 

Felsõtelekes határában a Rudahegyen vörös-és agyagvaskõre. Ez a két telekesi 

vasércbánya a diósgyõri vashámor megszûnéséig, 1867-ig, üzemben volt. 1872-ben gróf 

Andrássy Manó felvidéki vasgyáros is megkezdte a kutatásokat Rudabánya vidékén. Mind 

a kincstár, mind az Andrássy-féle bányák termelését nagymértékben akadályozták a 

szállítási nehézségek, a vasút hiánya. (SOÓS I. 1957.). 

5.2. A Borsodi Bányatársulat megalakulása, a nagyüzemi 
bányászat kezdetei 

 

Rudabánya bányászatának történetében az 1880-as év fordulópont volt. Míg 

bányászata a középkor végéig fõképpen rézre, ólomra és ezüstre irányult, addig a XVIII. 

századtól kezdve fokozatosan a vasércre, majd 1880-ban a nagyüzemû vasércbányászatra 

tért át. A nagyüzemi bányászatot közvetlenül megelõzõ mûvelésrõl 1876-ban jelentés 

készült: a kincstár bányatelkeinek ércvagyonát 4 millió tonnára becsülték. A szerény 

keretek között folyó bányászatra a monarchia pénzvilága felfigyelt. Báró Rotschild Lajos, 

lovag Guttmann Vilmos, a Witkowitzi Bánya-és Kohómûvek Társaság fõtulajdonosai és 

gróf Andrássy Manó Bécsben 1880. február 4-én megalakították a Borsodi 

Bányatársulatot. A bányatársulat hivatalos nyelve a német volt. A bányatörvény szabályai 

szerint 90 bányarészre oszlott, amelybõl 87/90-ed rész a witkowitziaké és 3/90-ed rész lett 

Andrássyé (PANTÓ E. 1957.).  

A bányabérleti szerzõdésben a Borsodi Bányatársulat tetszés szerinti ércmennyiség 

termelésére szerzett engedélyt, azonban üzemtervét a bérbeadó központi igazgatóságnak 
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évente jóváhagyásra be kellett mutatnia. A szerzõdés kötelezte a társulatot, hogy a 

bérbeadónak 1881-1893-ig fokozatosan növekedõ mennyiségben évente 5000-35 000 

tonna ércet szállítson. A társulat biztosította azt a jogát, hogy össztermelésének legfeljebb 

egynegyed részét kell a kincstár kohója részére átadnia. A termelés Rudabánya közvetlen 

közelébõl észak felé, Felsõtelekes irányába haladt. 1884-ben az Andrássy bányatelek ércét 

már 25 m vastag takaróréteg eltávolításával kellett elõkészíteni, emiatt szükségesnek 

tartották, hogy a telekesi határban lévõ elõfordulás feltárásával is foglalkozzanak. 

Az 1887/1888-as üzemévben új feltárásokkal a bányatársulat ércvagyona a 

termelést hosszú idõre biztosította. 1889-ben, a 8. társulati közgyûlésen merült fel, a 

rudabányai nagyüzemi bányamûvelés megkezdése óta elsõ ízben, hogy a mindinkább 

növekvõ külszíni meddõeltakarítás helyett a földalatti mûvelésre kellene áttérni. A 

javaslatot azonban elvetették. A környékbeli barnaszénbányák gyors fejlõdése a társulatot 

is közeli kõszénterületek megszerzésére ösztönözte. A pörköléshez, áramfejlesztéshez, 

fûtéshez szükséges szén saját bányából való biztosítása miatt, 1899-ben, a kurityáni 

területet szerezték meg. 

A társulat egyetlen magyar alapító tagjának, Andrássy Manónak a fia, Géza, a 

bányatanács tagságáról lemondott 1900. április 7-én és utódjául Borbély Lajost a 

Rimamurányi Salgótarjáni Vasmû R.T. vezérigazgatóját jelölte. Ezt követõen az I. 

világháborús idõszak nagyon megnehezítette a termelést, majd 1928. január elsejével 48 

évi mûködés után megszûnt a Borsodi Bányatársulat és mûködését a Rimamurány-

Salgótarján Vasmû Rt. rudabányai bányaigazgatóságaként folytatta. A tisztviselõk közül 

néhányan elköltöztek, de a vezetés továbbra is megmaradt, a szolgálati nyelv ettõl az idõtõl 

kezdve lett magyar. 

5.3. A Rimamurány-Salgótarján Vasmû Rt. gazdálkodása 
 

1929-1930 között csökkent a munkanapok száma és az érc utáni kereslet is. A 

kotrógéppel folytatott munkát leállították, és 1932-ben csak heti 3 napot dolgoztak. 1934-

ben a gazdasági válság mélypontját élték meg a bányánál, a termelés évi 43 000 tonna volt, 

a munkanapok száma 156-ra csökkent, így a rudabányai munkásság egy részét a kurityáni 

kõszénbányához helyezték át. 1936-tól Csehszlovákiába szállítottak 3 éven keresztül, 

ennek következtében 1937-ben a foglalkoztatottság javult, bevezették a fizikai dolgozók 

fizetett szabadságát. 1939-tõl a háborús elõkészületek a barnavasérc fokozott termelését 

kívánták meg, a földalatti mûvelést azonban nem engedélyezték, ezért azt külszínrõl 
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fedezték. 1940-ben a fejlesztés a háború miatt megakadt, a katonai szállítások vagonigénye 

és az erõs tél az ércszállításban komoly zavarokat okozott. Februárban csak 12, márciusban 

19 napot dolgoztak, a földalatti kutatómunka azonban erõsödõ ütemben folyt, 1941-ben 

már 3000 méter vágatot hajtottak ki.  

A kitermelt érc külszínen barnavasérc, mélyszinten évi 30-50 ezer tonna pátvasérc 

és a 16-20 % vastartalmú dolomit, az ún. ankerit volt, ez utóbbi évi 20-30 ezer tonnával. 

1943-ban a földalatti munkahelyek száma növekedett, az élelmezés rosszabbodott, liszten 

és zsíradékon kívül a nem õstermelõ munkásság egyéb élelmiszert nehezen tudott 

beszerezni, a húsellátás is hiányos volt, ezért a mezõgazdasági munkához értõ bányászok 

szabadságra mentek. 1944-re a földalatti létszám tovább növekedett, elérte a 41 %-ot a 

dolgozói létszámból. 1944. december elején egyre közelebbrõl hangzott az ágyúdörgés, a 

szovjet Vörös Hadsereg napról napra közeledett. Pantó Endre bányamérnök, az üzem 

vezetõje, összehívta a dolgozókat, közölte, hogy a termelést beszünteti. 1945. január 10-én 

a bányászok megkezdték a vasérc takarórétegei között lévõ lignittelepek fejtését, hogy a 

bányatelep tüzelõanyag ellátását biztosítsák. Február 7-én a bányában is rendesen 

megkezdõdött a munka. 1946-ban a nagymértékû infláció ellenére, a jórészt 

élelmiszerekben nyújtott fizetés � az ún. kalória-ellátás � mellett folyt a munka. A napi 

ércszállítás vasúton 500 tonna. A háború következtében felszedett sínek pótlása és a 

helyreállítás megtörtént, így a MÁV Rudabányát is bekapcsolta a közforgalomba. Hiába 

volt meg a normál nyomtávú vasút 1925-óta, azon 20 éven át csak ércszállítás folyt. 1946. 

augusztusában bevezették a forintot, és ez enyhített a megélhetési nehézségeken. A 

Rimamurány-Salgótarján Vasmû Rt. papíron ugyan még létezett, de felügyeletét 

decembertõl a Nehézipari Központ Kohászati Fõosztálya gyakorolta (PANTÓ E. 1957.).  

5.4. Az Országos Érc-és Ásványbányák Rudabányai Vasércbánya 
Vállalat 

 

1947-ben 12 %-kal haladta meg az érctermelés az 1938. évi szintet. Elkezdõdött a 

tervgazdálkodás egy 3 éves tervvel. Létrejött a kollektív szerzõdés és a föld alatt dolgozó 

bányászok 30 % földalatti pótlékot kaptak nehéz és veszélyes munkájuk elismeréséül. 

1948-ban a napi érctermelés már meghaladta az 1000 tonnát. 1948-ban papíron is 

megszûnt a Rima Rt., és a bányászat állami tulajdonba került. 1949. január 1-jével 

megszervezték az Ércbányászati Nemzeti Vállalatot és annak legnagyobb üzeme volt 

Rudabánya. A hazai vasmûvek ércellátásának nagyobbik részét képezõ jugoszláviai 
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ércszállítás � a politikai feszültség miatt � 1949. év közepén egycsapásra megszûnt. A 

kohók leállításának fenyegetõ veszélyét Rudabányának kellett elhárítania, míg a szovjet 

import vasérc szállítását nem sikerült megoldani. Kereken egy évig tartó erõfeszítéssel napi 

1600 tonna vasércet szállítottak a kohóknak, s ez a teljesítmény közelített az 1910. évi 

csúcstermeléshez, sokkal kedvezõtlenebb földtani és mûszaki helyzetben, kisebb munkás 

létszámmal (PANTÓ E. 1957.).  

A bányafejlesztés átfogó programját 1954-ben a Minisztertanács hagyta jóvá. Az 

1954. évi gazdaságpolitikai és 1956. évi politikai helyzet miatt azonban csak 1962-ben 

lépett üzembe a Rudabánya külsõ képét is újjáalakító Vasércdúsítómû. A nyersen is 

kohósítható barnavasérc kedvezõbb kohászati felhasználhatósága végett 1970-ben törõ-

osztályozó üzemrész létesült, mely a korábban 50 cm-es darabokat is tartalmazó ércet 10 

mm-nél kisebbre aprította. A vaskohászat kívánságára dolomit külfejtést is létesítettek 

Rudabányán, megfelelõ törõ és osztályozó részleggel 1970-1975 között (BALLA L. 1989.).  

A barnavasércek termelését � a fogyó ásványvagyon, annak szétszórt települése, 

külszínen a növekvõ letakarítási arány, valamint a kohászat merev minõségi ércátvételi 

kikötései miatt � a Rudabányai Vasércmû 1979-ben abbahagyta. Újabb súlyos gondként 

jelentkezett az 1980. évi termelési árak megállapítása is. A rudabányai vasércbányászat, 

amely 1880-tól az Osztrák-Magyar Monarchia, majd 1920-tól hazánk vasipara részére is 

gazdaságosan termelt, a tervidõszak bevezetése után komoly gazdasági gondokkal küzdött. 

1980. január 1-jétõl az állami költségvetés terhére � ideiglenes jelleggel � a vasérctermelés 

állami támogatásban részesült. 1984-ben Kapolyi László ipari miniszter által létrehozott 

munkabizottság, melynek vezetõje Kiss Dezsõ, a Borsodi Szénbányák igazgatója volt, 

javaslatot tett a vasércbányászat fokozatos megszüntetésére (SÓVÁGÓ GY. 1992.). 

1985. december 28-án a Gazdasági Bizottság újabb, 10212/1985 számú határozata 

végleg eldöntötte a 105 éves rudabányai üzem sorsát, mind a vasércbányászat, mind az 

ércelõkészítési tevékenység megszûnt. Ezt követõen a volt vasércbánya külszíni (és 

földalatti) bányatérségei felett a �RUDAGIPSZ� Bányászati-és Feldolgozó Leányvállalat 

Igazgatóságához tartozó Alsótelekesi Bányaüzem gyakorolt felügyeletet.  

A bányászott ércek, valamint a meddõletakarítás mennyiségét összegezve mutatja 

be az 1/a és az 1/b táblázat. 

 

 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 27 

1/a. táblázat. Érctermelés és meddõletakarítás 1880-1985 között (külszíni és földalatti 

termelés összesen) (SÓVÁGÓ GY. 1992.) 

 

Termék megnevezése Idõ Mennyiség 

Barnavasérc 1880-1980 21 265 kt 
Bázikus karbonátos 

pátvasérc 
1928-1985 11 058 kt 

Ankerit 1928-1968 1 424 kt 

Galenit 1967 1 135 t 

Rézérc 1970-1979 158 kt 

Vasokker 1964-1980 4 618 t 

Barit 1967-1984 24 114 t 

Lignit 1964-1967 16 516 t 

Meddõletakarítás 1880-1985 61 814 elm3, 41 209 etm3 

 
 
1/b. táblázat. Az érctermelés és a meddõletakarítás alakulása a különbözõ bányavállalatok 

idején Rudabányán 
 
 

Meddõletakarítás Barnavasérc Pátvasérc Ankerit 
Kor 

elm3 etm3 kt kt kt 
1. 1880-
1927 

22 625 15 083 10 241   

2. 1928-
1948 

7 363 4 909 3 581 410 284 

3. 1949-
1985 

31 826 21 217 7 443 10 648 1 140 

Összesen 61 814 41 209 21 265 11 058 1 424 
 
1. BBRT (Borsodi Bányatársulat) 
2. Rimamurány-Salgótarján Vasmû Rt. 
3. Állami vasércbányászat idõszaka 
 
 Visszamaradt földtani készletek: a rudabányai vasércbánya érceire vonatkozó 

készletbecslésre elsõ alkalommal 1880-ban került sor. Ekkor nyert megállapítást, hogy a 

bánya közel 3 millió tonna barnavasérc készlettel rendelkezik. Rudabányán a 

bányabezárást követõen 4 féle vasérctípust tartottak nyilván. Ezek: barnavasérc (limonit), 

bázikus karbonátos pátvasérc (sziderit), ankerit (vasas dolomit-mészkõ) és savanyú 

karbonátos pátvasérc (magas SiO2 tartalmú sziderit). A bányabezárás során készletfelmérés 

történt a réz- és ólom tartalmú pátvasércekrõl is (2. táblázat).  
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2. táblázat. Az egyes ércféleségek zárókészlete 1986. január 1-jén (SÓVÁGÓ GY. 1992.) 

 

Zárókészlet (kt) 
Érctípus megnevezése 

földtani kitermelhetõ 

Bázikus karbonátos 

pátvasérc * 
13 118,2 12 652,7 

Barnavasérc 2 389,2 2 302,9 

Ankerit 3 182,7 3 119 

Savanyú karbonátos 

pátvasérc ** 
24 117,1 - 

Rézérc 1 540,1 1 432,3 

Ólomérc 559,9 520,7 

 

Megjegyzés: 

* Az 1960-1985 között végzett magnetizáló-pörkölést követõ mágneses dúsítás alapanyaga 

** Új dúsítási eljárást igénylõ vasérc (õrlés nedvesen, mágneses szeparálás). A mágneses (Fe 

tartalmú) termék a vasérczsugorító szalagon tovább dúsítható, a nem mágneses részbõl a barit és a 

réz flotációs úton leválasztható. A savanyú pátvasérc helyenként 40-70 % barittartalommal (ismert 

BaSO4 mennyiség 1 100 kt) rendelkezik. 

1986-tól indult meg RudaGipsz Kft. néven az Alsótelekes határában lévõ gipsz-

anhidrit termelése. Az üzem dolgozói 96-an voltak, ez az alkalmazotti létszám azonban 

napjainkig folyamatosan csökkent. 

6. Bleiberg-Kreuth bányászatának története 
 

 Bleiberg-Kreuth vidékén az ólombányászat elsõ írásos említése 1311-bõl való, a 

településé csak 1333-ból (�Pleyberg bey Villach�) (RAUTER, W. I. 1998.). Az 1311. évi 

elzálogosítási okiratban leírtak szerint a bányászat még csak kis üzemekben, úgynevezett 

egyéni bérlõk révén folyt, ettõl az idõtõl kezdve növekedett meg ugrásszerûen az 

érdeklõdés az ólom iránt, és elkezdõdött a fémbányászat virágzása.  

 Bleiberg-Kreuth környékén az egyéni bérlõk szervezeteket hoztak létre, melyek 

egymástól függetlenül tevékenykedtek a területen. Ezek fõleg a vezetõjükrõl kapták a 

nevüket, így például a Holenia, Mühlbacher, Sorgo, Lang, Egger, Ankershofen, Trau, 
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Kassin, Ebner stb. Késõbb közösen hoztak létre egy központi szervezetet, melyhez az idõk 

során még néhány egyéb szervezet is csatlakozott, ennek részletes ismertetésére a 

késõbbiekben kerül sor.  

6.1. A bányászat korai szakasza  
 

Az ólom a nehezen olvasztható rézérchez, valamint az ezüst kinyeréséhez 

feltétlenül szükséges. Ennek ténye vezette 1495-ben a Fuggereket Bleiberg-be, ahol kohót 

építettek, hogy a rézércbõl a rezet és az ezüstöt elõállítsák. Ez a kohó 75 éven keresztül 

volt üzemben, egészen 1570-ig. A XVI. század második felében a nemesfémbányászat 

visszaesett, mert Amerika felfedezése (1492) után nagy mennyiségû arany és ezüst érkezett 

Mexikóból és Peruból Európába.  

 A termelés lassú emelkedése csak 1620 után indult meg, amikor a 30 éves háború 

kitört és a hadseregnek ólomra volt szüksége. 1759-ben vásárolta meg Mária Terézia 1 

millió guldenért a bányahelyeket az osztrák állam számára.  

 1768-ban Hohenwarter kamaragróf tájékoztatót készített, melyben közölte, hogy 

567 bányahely található Bleiberg-ben, melyek közül 365 tengõdik. Ezt követõen 1769-ben 

az állam megvette az Ebner szervezetet és röviddel azután a Heinrich kohót. 1775-ben 29 

bányahelyet üzemeltett az állam önállóan és 65 másikat egyéb szervezetek. 1772-ig egy 

Felsõ-Magyarországról származó fiatal bányász Franz Anton Holenia volt az elsõ 

igazgatója és tiszttartója az ólomkereskedõk szervezetének. Az õ unokája Romuald 

Holenia lett késõbb a BBU (Bleiberger Bergwerks Union) alapítója.  

 Az 1700-as évek végén kezdõdött az ún. "szociális gondoskodás� a bányászokról, 

Mária Terézia 1763-ban alapította meg a bányatársládát, mely a szervezeteknél dolgozó 

bányászok számára a táppénzt, valamint a nyugdíj elõdjét biztosította (STUPNIK, M. � 

ZAWORKA, J. 1985.).  

 Mária Terézia uralkodásának utolsó éveiben (1770-1780), valamint ezt követõen 

fia, II. József, uralkodása alatt (1780-1790) Bleiberg áldott idõszakot élt meg. Az 

ólomkereskedõk szervezete ezidõ alatt csaknem megduplázta az eredményeit. 

 1797 márciusában szállta meg Bleiberg-et elõször Massena a francia generális, 

ennek ellenére 1805-ben a háború csak kis mértékben érintette az itt élõket. 1809-tõl négy 

éven keresztül tartott a francia megszállás és ezt követõen 1813-ban került vissza ismét 

Ausztriához a település. Ez az idõszak a bányászat számára megtorpanást hozott és rövid 

idõre visszavetette. 
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 A napóleoni háborúk után, 1817-ben, még mindig ínséges idõket éltek meg a 

Bleiberg-ben lakók, hiszen a bányászati termelés csak nyolcadrésze volt a korábbi 

teljesítménynek. Ez az állapot és a bányahelyek szétdarabolódása vezetett ahhoz a 

gondolathoz, hogy kidolgozzanak egy tervet, ami hozzájárul a viszonyok javulásához. 

1821-ben Brettner, az akkori bányaigazgató, javaslatot terjesztett elõ, mégpedig egy 

�fõszövetség� (�Hauptunion�) létrehozását. A szervezetek vezetõinek szûk látókörûsége 

miatt azonban ekkor még ezt a tervet elvetették, csak 1857-ben kelt életre ismét a gondolat, 

amikor Niederrist von Raibl bányaigazgató újból elõterjesztette (STUPNIK, M. �ZAWORKA, 

J. 1985.).  

6.2. A nagyüzemi bányászat megindulása a BBU idején 
 

 A �Bleibergi Bányák Szövetségének� (�Bleiberger Bergwerks Union�) 

megalapítására végül 1867. december 17-én került sor. A szövetség elsõ elnöke Romuald 

Holenia volt. Erre az idõre olyan fontos döntések estek, amelyek hozzájárultak a bányászat 

túléléséhez. 1872-ben volt az elsõ dinamittal történõ robbantás próbája, és a Nötsch-i forrás 

segítségével üzembe helyezték a vízemelõ és szállítóeszközöket. A bányákban még ekkor 

is alkalmaztak gyerekeket, csak az 1873-ban hozott törvény tiltotta meg a gyermekmunkát. 

Az üzem nehézségekkel küzdött, mivel az ólom ára folyamatosan csökkent, így a termelés 

kissé megtorpant. 1880-ra a termelés értéke jelentõsen megnövekedett, ami fõképp a 

technikai újításoknak volt köszönhetõ; ezelõtt soha nem volt ilyen magas a termelt érc 

mennyisége. 1891-ben Bleiberg-ben állítottak a világon másodikként, az Osztrák-Magyar 

Monarchiában elsõként, üzembe elektromos bányavonatot, melyet a budapesti Ganz & Co. 

cégnél készítettek. Az ólom ára azonban tovább csökkent, és a szállítási költségek ötször-

hatszor magasabbak voltak, mint a német konkurencia árai (RAUTER, W. I. 1998.).  

 Az 1902-es év a BBU számára több szempontból jelentõs volt, a legfontosabb 

esemény, hogy az utolsó, különálló szervezet is csatlakozott a szövetséghez. 1903-1913 

között, az elsõ világháború elõtt, pozitív változások zajlottak Bleiberg-ben. 1911-ben 

összeért a Franz-Josef tárna a Rudolf fõaknával, 1912-ben pedig olyan mértékben 

emelkedett az eladási ár, ami minden várakozást felülmúlt. Az ólom utáni kereslet a 

világpiacon annyira élénk volt, hogy a termelés nem tudott a felhasználással lépést tartani. 

A fejlõdés azonban az elsõ világháború kitörésével megtört, a Bleibergi-völgybõl 1300 

férfi ment el katonának.  
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 A vállalat üzletmenetét 1915-tõl a világháború által elõállt körülmények 

befolyásolták. A szükségletek alapján az ólomtermelést növelni kellet, amit azonban csak 

részben, az érckészletek kíméletlen kiaknázásával, sikerült megvalósítani. Az 1916-os 

háborús év során a termelési eredmények nagyon jók voltak, ezt azonban csak a lelõhelyek 

túlságos kiaknázásával érhették el Ezzel összefüggésben egyes területek, mint Alsó-

Karintia, Rosental és a Gail-völgy, délszláv megszállás alá kerültek és a BBU elveszítette 

egyes üzemrészeivel az összeköttetést. Az elveszített háborút és a politikai rendszer 

összeomlását 1918-ban követte az Osztrák-Magyar Monarchia erõszakos szétszakítása 

(RAUTER, W. I. 1998.). Az 1920-as évet az ólomtermelés jelentõs csökkenése jellemezte. 

Ennek fõ oka az volt, hogy az emberek elmenekültek, és így munkaerõhiány jelentkezett a 

bányászatban. 1920-ban a vállalat elveszítette a munkások több mint 14 %-át.  

 1921-ben mindent meghatározott a nagymértékû infláció. A közgyûlésen 

megválasztották az igazgatóságot és a felügyelõ tanácsot, ez azonban nem hozott 

változásokat. A termelés tovább csökkent, csak 1923-ra érték el a békebeli termelés 

szintjét.  

1930-ban a termelés továbbra is megfelelõ szintû, ekkora a gépesítés annyira 

elõrehaladt, hogy az üzem kitermelése minden bányatelken átlagosan több mint 50 %-kal 

növekedett. Ennek ellenére 1931-re nõtt a vállalat adóssága és ekkor történt meg elõször, 

hogy a felügyelõ tanács javasolta a Bleiberg-Kreuth környékén folyó bányászat 

felhagyását.  

 A bányászat újjászületése csak lassan indult meg 1932-ben, miután a kereskedelmi 

miniszter úgy nyilatkozott, hogy a jövõben szükség van az itteni termelésre. Ezt követõen 

csak 1938-ban volt némi visszaesés, ami újabb készletek kiaknázásához vezetett  

 Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatolása több következménnyel járt, 

egyrészt a valuta átállításával, másrészt növekvõ politikai feszültséggel. A BBU 

bányászatának és kohászati üzemeinek a német gazdasági vérkeringésbe történt 

beillesztése nehézségek nélkül ment végbe. 1940-ben a háború kitörése rányomta bélyegét 

a bányászati termelésre is. Egyrészt sok munkás bevonult, másrészt igyekeztek a stratégiai 

szempontból fontos ércek, mint az ólom, a cink és a molibdén termelését növelni (RAUTER, 

W. I. 1998.). 

 

 

 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 32 

6.3. A II. világháborútól a bányabezárásig 
 

 1946-ban megszületett a BBU államosítását magába foglaló törvény. Ekkor az 

angol katonai vezetés az osztrák államnak átadta a BBU-t és teljes összvagyonát. Ebben az 

évben nagy erõfeszítések révén a gazdasági életet megint mozgásba hozták. Elõször 1947-

ben dolgoztak ki tervet a bányászat teljes termelési kapacitásának fellendítésére. A 

feltételezhetõ további készletek kiaknázása volt a legfontosabb programpont. Ezt a 

bányászati tevékenységet 1951-re sikerült elõkészíteni. Ettõl az évtõl kezdve a termelés 

folyamatos növekedése volt jellemzõ. 

 1956-ban a BBU a Rubland környéki bányászatot megszerezte, és 1961-ben 

határozatot hozott, hogy az Érc-hegység (�Erzberg�) északi részén fekvõ bányavidéket egy 

tárnával a Bleibergi bányavidékhez kapcsolják. Ezzel a lépéssel, az akkori jelentések 

szerint, az érckészletet 30 évre biztosították a bányászat számára (RAUTER, W. I. 1998.). 

1966-1967 között egy új aknát létesítettek az Antoni fõakna mentén és a bánya új 

kitermelési eljárást dolgozott ki. Ezt az új kiaknázási módszert Közép-Európa és a 

tengerentúl több bányájában is alkalmazták, mivel a technika a legjobb gépesítési 

lehetõségeket kínálta.  

1968-tól 1971-ig fõleg a fúró-és rakodó munkában a termelés bõvítését gépesítés 

segítségével oldották meg. 1972-tõl 1978-ig a kiaknázási technikát sikeresen 

továbbfejlesztették. Ezzel egyidejûleg egy új vakaknát létesítettek és üzembe is helyezték, 

valamint bõvítették az anyagraktárt és a mûhelyeket (ECKHART, E. 1996.).  

 A világpiacon azonban az ezt követõ években folyamatosan romlott a színesércek 

ára. 1986-ban került sor elõször annak megvitatására, hogy a Bad Bleiberg környéki 

bányászat bezárása a küszöbön áll. A bányászat gazdaságtalanságát talán az mutatja 

leginkább, hogy már ekkor óriási veszteséget könyvelt el a BBU, mégpedig napi 1 millió 

schillinget. Hozzákezdtek egy új szerkezeti koncepció kidolgozásához, melyet 1987-re 

fejeztek be. Ez a terv elõirányozta a keleti területek lezárását és a bányászati tevékenység 

nyugatra (Kreuth környékére) történõ központosítását, és 250 fõre csökkentette a dolgozói 

összlétszámot.  

 1988-ban megtörtént a BBU átalakítása a társasági törvény alapján, melynek 

kapcsán elhatározták az egyes területi üzemek önállósodását, ekkor alapították meg például 

a BBU-Fém Kft-t (BBU-Metalle GmbH.), a BBU-Kémiai Kft-t (BBU-Chemie GmbH.), 

BBU-Ipartechnikai Kft-t (BBU-Industrietechnik GmbH.) stb. Létrehozták a BBU 
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Turizmus Társaságát (Tourismusgesellschaft) is melynek célja, hogy a BBU meglévõ 

infrastruktúráját turisztikai célokra használják fel. Ezek a kisebb, széttagolt vállalatok 

eleinte 100 százalékban a BBU leányvállalatai voltak, azonban a késõbbiekben 

privatizálták azokat.  

 1989-ben a színesérc árának felszökésével némileg levegõhöz jutott a vállalat, ezért 

a környezeti tényezõkre is figyeltek, a Nötschi-patakot megpróbálták rendbe hozni, hogy a 

vízminõséget javítsák. Ezekkel az intézkedésekkel a Bleiberg-Kreuth környéki bányászat 

nemzetközi mértékkel mérve is az egyik legmodernebb lett, és zarándokhelyévé vált a 

nemzetközi bányászati szakmának. Ekkor dolgoztak ki egy regionális politikai koncepciót, 

melynek következtében megalapították a �Terra Mystica� elnevezésû látványbányát, ami 

szintén a vállalathoz tartozott.  

 A bányászat 192 emberrel 250 000 tonna bányászati nyersércet termelt. 1990-ben a 

BBU vállalatait újra átszervezték, mely az egyes területek, mint az ipari park, vagy az 

erdõk és ingatlanok kezelésének önállósulásához vezetett. 1991-ben az óriási erõfeszítések 

ellenére a rögzített árak alapján az ólom és cink a vállalat számára továbbra is veszteséget 

hozott és óriási mérleghiányt okozott. Ezen eredmények alapján, a bányászat 1987-óta 

folyó rendezett visszavonulását, erõltetett módon felgyorsították (ECKHART, E. 1996.).  

 1991-ben a BBU befejezte egy szociális terv elkészítését, melyet a méltánytalan 

szociális gondok enyhítésére találtak ki, amely az elõbbre hozott zárás által kiváltott 

hatásokat szerette volna utólag enyhíteni és átalakítani. 1992-ben az országos és a 

kereskedelmi bíróság Klagenfurtban a vállalat jogi megszüntetését bejegyezte, és 

elrendelte a lebonyolítást. Az erõltetett kiaknázási szakasz után 1993-ban 62 alkalmazottal 

a BBU fennállása óta a legmagasabb mennyiségû koncentrátumot nyerték ki, ez 1814 

tonna ólomkoncentrátumot és 33 219 tonna cinkkoncentrátumot jelentett.  

 Már az 1980-as évek elején ismert volt nemzetközi gazdasági körökben, hogy az 

ólom-cink kinyerése Ausztriában nem rendelkezik gazdasági túlélési lehetõséggel. Ebben 

az idõben az állam még egyszer hajlandó volt egy lehetõséget adni munkaerõpiaci és 

regionális politikai szempontok alapján, ami anyagi támogatást jelentett. 660 év után a 

bányászati tevékenység 1993. októberében az utolsó csille felszínre hozásával megszûnt a 

Bleiberg-Kreuth környéki ólom-és cinkbányában. A legfontosabb cél az volt, hogy erre az 

idõpontra a lehetõ legnagyobb erõfeszítésekkel a valamelyest még gazdaságos és 

kinyerhetõ készleteket kibányásszák (ECKHART, E. 1996.). 
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7. A vizsgált települések társadalomföldrajzi jellemzése 
 
 A települések társadalomföldrajzi szempontok alapján történõ jellemzésekor sem 

lehet eltekinteni a bányászati tevékenységtõl, hiszen minden fõbb mutató alakulását 

(népességszám, etnikai megoszlás, a települések ellátottsági mutatói stb.) a bányák 

megnyitása, virágzása, majd bezárása befolyásolta. Ebben a fejezetben az elemzések során 

felhasználom a települések történetébõl azokat a folyamatokat, melyek jelentõs 

változásokat hoztak, valamint az MTA FKI kutatói által 1985-ben Rudabányán készített 

vizsgálatok eredményeit.  

 A bányák megnyitása több szempontból is befolyásolta és megváltoztatta a 

települések addigi életét: az egyik ilyen a népességszám megváltozása, amivel szoros 

összefüggésben van az etnikai szerkezet átalakulása. A népességföldrajzi mutatók közül 

külön érdemes figyelmet szentelni a migrációs irányok alakulásának és változásának, 

valamint a vándorlási mutatók elemzésének. A települések népességszámának alakulását, 

valamint a népmozgalmi adatokat összesítve mutatja be az 1. melléklet 1. és 3. táblázata.  

7.1. Demográfiai mutatók, a települések népességszámának 
alakulása 
 

 Rudabánya és társközségei népességszámára vonatkozóan utalásszerûen már a 

középkor során voltak adatok. A benépesülést tekintve, a három település közül, mindig 

Rudabánya volt az elsõ. Egy 1272-ben kelt oklevél már említi ugyan a Telekus nevet, de 

ennek alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik Telekesre vonatkozóan (GYÕRFFY GY. 

1963.). A legvalószínûbb, hogy ebben az idõben még a két település (Alsótelekes, 

Felsõtelekes) egy volt és a mai településhatárok közötti területen helyezkedhetett el. Arra 

nézve nincs pontos adat, hogy mikor váltak ketté. Nevét a két falu a telekrõl kapta, melyet 

munkájuk fejében azon embereknek adtak, akiket a bányák mûvelésére telepítettek ide. 

 Rudabánya neve szláv eredetû, elsõ fele a �ruda� ércet jelent, míg második fele a 

bányászkodás korai megindulására utal.  

 Bad Bleiberg esetében szintén kevés adat van a korai betelepülésre vonatkozóan, 

neve �ólomhegy�-et jelent, ami a bányászat korai megindulásával függhet össze. A �Bad� 

elõtagot, amely fürdõt jelent csak az 1951-es vízbetörést követõen 1978-ban vette fel, 

amikor kiépítették a termálfürdõt.  
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 A települések nagyságát tekintve a két bányászati központ (Rudabánya, Bad 

Bleiberg) az 1880-as évektõl kezdõdõen hasonló népességszámmal rendelkezett, akkor 

nagyközségnek tekinthetõek. Felsõtelekes lélekszáma alapján mindenkor a falusi 

települések csoportjához sorolható, míg Alsótelekes jelenlegi népességszámát tekintve 

Magyarország domb-és középhegységeire jellemzõ tipikus aprófalu. 

 A lakosságszámra vonatkozó adatok 1880-tól a népszámlálások évébõl valók, némi 

eltérés Magyarország és Ausztria esetében van ezen idõpontok között. Tehát a késõbb 

bemutatásra és elemzésre kerülõ diagrammokon szereplõ adatok egy-két éves eltérést 

mutatnak egymáshoz képest. A két országban végzett népszámlálások idõpontjai 1910-ig 

megegyeznek, ezt követõen az eltérések a magyarországihoz képest a következõk (az elsõ 

idõpont a magyarországi): 1920-1923, 1930-1934, 1941-1939, 1949-1951, 1960-1961, 

1970-1971, 1980-1981, 1990-1991. Ezt követõen a népszámlálás nálunk is az egyessel 

végzõdõ évre vonatkozik, így a legfrissebb adatok minkét ország esetében 2001-bõl valók.  

7.1.1. A bányászat hatásainak és a népességszám változásának 
összefüggései a vizsgált településeken 
 

A két bányászati központ (Rudabánya, Bad Bleiberg) vizsgálatakor határozott 

kapcsolat mutatható ki a bánya alkalmazotti létszámának alakulása és a népességszám 

változása között. Bár az alkalmazotti létszámban benne foglaltatnak a környékbeli 

településekrõl bejáró dolgozók is, a legtöbb munkás azonban Rudabányáról és Bad 

Bleiberg-bõl került ki. 

A két fõtelepülés népességszámának változását a bányák bezárásáig, vagyis 

Rudabánya esetében 1985-ig, Bad Bleiberg esetében 1991-ig az alkalmazotti létszámmal, 

illetve a termelt érc mennyiségének változásával párhuzamosan elemeztem, mivel ezek 

alakulása szoros összekapcsolódást és kölcsönös függést mutat. A népességszám alakulását 

tekintve azt mondhatjuk, hogy látványosan érzékelhetõ a bányászat megindulásához 

kapcsolódó változás, csakúgy, mint a bezáráshoz köthetõ folyamatok. 

Rudabánya és társközségei népességszámának alakulása alapján elmondható, hogy 

tipikus falusi településcsoportot alkottak az 1800-as évek elején. Lakosságszámukat 

tekintve Rudabánya volt már akkor is a legnagyobb, 655 fõvel, míg a két Telekes feleannyi 

lakossal rendelkezett, Alsótelekest ekkor 264-en lakták, Felsõtelekest pedig 345-en. Ezt a 

népességet találták helyben a nagyüzemi bányászat megindításának idején a Borsodi 

Bányatársulat emberei. Az 1880-as év döntõ jelentõséggel bírt a három település életében, 
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hiszen ettõl az idõtõl kezdve indult meg a népességszám ugrásszerû növekedése. Ennek 

oka, hogy a Borsodi Bányatársulat vezetõi helyben nem tudtak megfelelõ mennyiségû és 

minõségû munkaerõt biztosítani a bányák mûveléséhez. A hiányzó bányamunkásság 

biztosítása így más vidékekrõl történt, mely folyamatot a késõbbi vándorlással foglalkozó 

fejezetben ismertetem részletesebben.  
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Forrás: KSH Magyarország történeti statisztikai helységnévtára, Bányabezárás dokumentációja 

4. ábra. A rudabányai vasércüzem termelésének és munkáslétszámának, valamint a 
település népességszámának alakulása 1885-tól 1985-ig. 
 

 A bányászok betelepítésével a legnagyobb mértékben Rudabánya lakosságszáma 

növekedett, hiszen 1890-re már elérte az 1423 fõs lélekszámot a település, ami azt jelenti, 

hogy 10 év alatt 2,5-szeresére nõtt a népesség száma (4. ábra). 
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 Felsõ-és Alsótelekes esetében ez a változás, bár sokkal kisebb mértékben, de 

szintén érzékelhetõ, 1890-ben a népességszámuk 418, illetve 287 fõre növekedett (5. ábra). 
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Forrás: KSH Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 

5. ábra. Felsõtelekes és Alsótelekes lakosságszámának alakulása 1880-1985 

 

 Bad Bleiberg népességszámának alakulása eltérõ tendenciát mutat, mint a 

magyarországi településeké, mert a bányászat itt már korábban is kifejtette népességvonzó 

szerepét. Egy 1757-es összeírás szerint akkor Bleiberget 604 férfi, 577 nõ és 379 gyermek 

lakta (6. ábra). Érdekesség, hogy akkor külön összeírták a koldusokat, amibõl kiderül, 

hogy a bányászatban tovább már nem alkalmazható (idõs, vagy beteg) emberekrõl való 

szociális gondoskodás még nem alakult ki. Ezen felmérés szerint 10 férfinak, 16 nõnek és 

4 gyermeknek koldulásból kellett magát fenntartani. Ennek volt késõbb köszönhetõ, hogy 

1763-ban létrehozták a társláda rendszert, hogy a továbbiakban a bányászok nyugodt élete 

akkor is biztosítható legyen, ha már nem képesek dolgozni. A bányászat további 

fejlõdésével a népességszám Bleiberg esetében már a XVIII. század végére elérte a 4000 
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fõs lélekszámot. Ennek jelentõsége abban is megmutatkozik, hogy a közeli nagyváros, 

Villach, népességszáma ekkor csupán 2500 fõ volt (2001-ben 57 497). 
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Forrás: Statistik Austria, ECKHART, E. 1998. 

6. ábra. Bad Bleiberg bányaüzem termelésének, alkalmazotti létszámának, valamint a 
település népességszámának alakulása 1880-tól 1991-ig 
 

A napóleoni háború után, amikor a terület ismét visszakerült Ausztriához, számba 

vették a népességet, ezen tudósítás szerint, 1831-ben az egyes településrészek a 3. 

táblázatban összefoglalt házakkal és lakosságszámmal rendelkeztek. Ennek alapján a 

becsült népességszám 4000 körül lehetett, a hiányzó adat nélkül 3890 fõ lakott ekkor 

Bleiberg-ben. 1867 végén megalakult a Bleibergi Bányák Szövetsége (�Bleiberger 

Bergwerks Union�). A település történetében innen számíthatjuk a nagyüzemi bányászat 
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megindulását. A népességszám ettõl kezdve egészen 1870-ig nem változott jelentõs 

mértékben, hiszen folyamatosan körülbelül 4000 fõt számlált.  

3. táblázat. Bleiberg népességének és házainak megoszlása településrészenként 1831-ben 

Forrás: STUPNIK, M. � ZAWORKA, J. 1985. 

 

Heiligengeist 38 ház 84 lakos 

Kadutschen 28 ház 156 lakos 
Hüttendorf 78 ház 470 lakos 

Bleiberg 99 ház 996 lakos 
Sonnenmarkt 48 ház nincs adat 

Nötsch 81 ház 480 lakos 
Kreuth 270 ház 1704 lakos 

 

 1910-ig Alsótelekes, Felsõtelekes és Rudabánya népességszáma tovább 

növekedett, ekkor Alsótelekest 317, Felsõtelekest 552 fõ lakta. Rudabánya esetében ez a 

folyamat jóval erõteljesebb volt, hiszen az 1910-es népszámlálás során már 2445 fõt 

számoltak össze, ami 1100 fõvel több lakos, mint 1890-ben. Ez az idõszak a Borsodi 

Bányatársulat fénykorát jelentette, ekkor jelentõsen emelkedett a bánya által a munkások 

számára épített lakások száma, és ez jelentõs népességvonzó hatással bírt. A 

bányászlakások építésének emlékét Felsõtelekesen is megfigyelhetjük, mivel itt is épített a 

Borsodi Bányatársulat lakásokat. A lakás- és házépítési programokat részletesebben 

ismertetetem a települések alaprajzát vizsgáló fejezetben.  

 Bleiberg népessége ezzel szemben 1910-re 3367 fõre csökkent, aminek több oka is 

volt. Egyrészt 1879-ben nagy lavina katasztrófa érte a települést: a Dobratsch-ról érkezõ hó 

40 ember halálát okozta, valamint elsodorta az iskola épületét és a gyógyszertárat. 

Másrészt az ólom árának visszaesése okozott fennakadást a bányák termelésében, ami 

mindenkor elõidézte a munkások elvándorlását.  

 Mindkét vizsgált terület esetében az I. világháború hatásai megmutatkoznak a 

népességszámában, hiszen jelentõsen lecsökkent Rudabánya és Bleiberg lakossága is. 

Alsótelekes és Felsõtelekes népessége azonban tovább növekedett: 1920-ban 600 

fõ lakott Felsõtelekesen és 319 fõ Alsótelekesen. Ennek oka valószínûleg abban keresendõ, 

hogy itt a lakosság még mindig foglalkozott mezõgazdasági tevékenységgel is és abból 
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bevételekkel bírtak, így a bányától való ideiglenes elbocsátásuk során nem kellett 

elköltözniük, hogy biztosítsák a megélhetésüket.  

 Rudabánya esetében a népességszám csökkenését elõidézõ okok között 

megtaláljuk az 1912-ben pusztító tûzvészt is, de jelentõsebb mértékben hatott, hogy a 

bányában a termelés visszaesett és a bányászok létszáma csökkent, valamint a háborúban a 

férfiak nagyobb része a frontokon volt.  

 Bleiberg-et 1920-ban 2923 fõ lakta, itt szintén hatottak a háborús események, 

hiszen a völgybõl 1300 férfit hívtak be katonának. 1918-ban a terület egy részét (Gailtal, 

Rosental) délszlávok szállták meg, ennek következtében a BBU összeköttetése az 

üzemeivel megszakadt.  

 1918. során az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlott, mely folyamat mindkét 

bányaterület életében jelentõs változásokat hozott. Rudabányán megszûnt a Borsodi 

Bányatársulat, a megváltozott viszonyok között a külföldi tõkések már nem találták jó 

üzletnek a község fenntartását. A vezetést 1928-tól a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû Rt. 

vette át. A magyar államkincstár elvesztette erdélyi vasércbányáit és vaskohóit, a felvidéki 

magyar magánérdekeltségû vasbányák érceit is nehéz volt kezdetben a vámhatáron 

áthozni. A hazai ózdi és diósgyõri kohók szempontjából döntõ jelentõségûvé vált a 

rudabányai vasércbánya, így az állam vasérckutatást kezdett a Bódva völgyében a 

Rudabánya-Martonyi csapásvonalon.  

 Az ezt követõ gazdasági válság következtében mindkét bányánál csökkent a 

termelés és ezzel összefüggésben az alkalmazotti létszám. Rudabányán 1937-ben javult 

némileg a foglalkoztatottság, ami annak is köszönhetõ, hogy bevezették a fizikai dolgozók 

fizetett szabadságát. Bleiberg esetében az 1931-es év volt a mélypont, így kidolgoztak egy 

krízistervet a bányászat számára. 75 fõt elbocsátottak, közülük 55 férfi, 2 nõ és 18 egyéb 

alkalmazott volt, így a dolgozók létszáma 1934-ben 799-re csökkent.  

 A második világháború kitörésével tovább nehezedtek a körülmények. 

Rudabányán növekedett a földalatti vágatkihajtás, a földalatti dolgozók létszáma évi 

átlagban 58 fõ volt. A háborús elõkészületek a barnavasérc fokozott termelését kívánták 

meg, így nagyobb ütemûvé vált a külszíni termelés. A bányákat hadiüzemmé 

nyilvánították, és ezzel megszûnt a szabad munkahelyválasztás lehetõsége. 1941-ben a 

külszínen már bevezették a 8 órás munkaidõt, és 15% béremelést is adtak, de a 
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teljesítményt nem lehetett növelni, mert a nagyobb bérezés nem volt eléggé csábító, hiszen 

a vásárlási lehetõségek a háborús gazdálkodás következtében beszûkültek.  

1943-ra a földalatti munkahelyek száma növekedett, az élelmezés rosszabbodott, 

ezért a mezõgazdasági munkához értõ bányászok szabadságra mentek. 1944-re már az 

áramszolgáltatás is megszûnt Rudabányán és a környéken. 1945. január 10-én a bányászok 

megkezdték a vasérc takarórétegei között elhelyezkedõ lignittelepek fejtését, hogy a 

bányatelep tüzelõellátását biztosítsák. A bánya azonban a biztos megélhetés reményét 

jelentette, így a település lakosságszáma elérte 1949-ben a 2677 fõt. A két szomszédos 

településen is emelkedett a népességszám, ekkor Felsõtelekest 730 fõ, míg Alsótelekest 

359 fõ lakta.  

 Bleiberg-et a második világháború kitörése kétféleképpen érintette, egyrészt a 

termelést itt is fokozták, hiszen stratégiai szempontból a termelt ólom, cink és molibdén 

ércek fontosak voltak. Másrészt sok munkás a háborúban küzdött, ezért sokkal nehezebbé 

vált a termelési szint tartása. A helyzet csak 1946-ra rendezõdött, amikor újabb 

konjunktúrát kapott az üzem. Ezen folyamatok következtében a népességszám 1939-ben 

3226 volt, ami az elõzõ népszámláláshoz képest csökkenést jelentett (1934-ben 3270 fõ), 

de 1951-re stabilizálódtak a termelési viszonyok, így a település lakói ekkor már 3771-en 

voltak.  

7.1.2. A bányabezárások hatásai a népesedési folyamatok alakulására 
 

 Bár a bányák tényleges felhagyásának idõpontja 1986. (Rudabánya) és 1993. (Bad 

Bleiberg), a gazdasági nehézségek és hozzájuk kapcsolódva a mûvelés megszüntetésének 

terve mindkét településen évekkel korábban jelentkezett. A termelés bizonytalanná válása 

és a felröppenõ hírek idézték elõ, hogy a népességszám alakulásában is jóval a tényleges 

bezárást megelõzõen felbukkantak azok a sajátos folyamatok, melyek a települések mai 

jellemzõit kialakították.  

 A négy település lakosságszáma 1949-tõl növekedésnek indult és a gazdasági 

viszonyok javulását követõen folyamatosan emelkedett (7. ábra). Legmagasabb 

népességszámukat 1960-1970 között érték el. 
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Forrás: KSH Magyarország történeti statisztikai helységnévtára, Statistik Austria 

7. ábra. A vizsgált települések népességszámának alakulása 1880-tól 2001-ig (SISKÁNÉ SZ. 
B. 2002.) 
 

Felsõtelekes esetében ez az érték 957 fõ 1970-ben, Alsótelekesen azonban már 

ekkor megindult a mai napig jellemzõ népességfogyás, így a faluban ebben az idõszakban 

kevesebben laktak, mint 1960-ban, hiszen a népességszám csak 374 fõ volt.  

 Rudabánya második virágzását élte ekkor, a népességszám növekedésében 

azonban már nem a szakképzett munkások, hanem a szakképzetlen betanított- és 

segédmunkások tömeges bevándorlása játszott szerepet. A bányához jelentkezõ 

munkásokat szinte korlátlanul vették föl, valamint a technikai fejlesztések is segítették a 

termelés növelését, így 1970-re a település elérte népességének maximumát 3941 fõvel. 

 Bad Bleiberg esetében ez a folyamat pár évvel korábban jelentkezett, a település 

népességszáma már 1961-ben elérte maximumát 3958 fõvel, majd ezt követõen napjainkig 

folyamatosan csökken.  

Felsõ- és Alsótelekes természetesen nagyságát tekintve nem vethetõ össze 

Rudabányával és Bad Bleiberg-el, de az utóbbi település tulajdonképpen több részre 

tagolódik, és az egyes részek között már találtam a két Telekeshez hasonlókat.  
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Bad Bleiberg 5 településrészbõl alakult ki, melyek, ha Villach felõl érkezünk az 

átutazás sorrendjében a következõk: Kadutschen és Hüttendorf, Bad Bleiberg, Bleiberg-

Nötsch, végül Bleiberg-Kreuth. Nagyságát tekintve ez utóbbi a legnépesebb, nem a névadó 

településrész (8. ábra). 
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Forrás: Statistik Austria 

8. ábra. A népességszám alakulása Bad Bleiberg településrészeinek esetében 1961-2001  

 

 A népességszám alakulásában mutatkozó tendenciák megfordulása a 8. ábrán is 

nyomonkövethetõ, hiszen a településrészek és az összes vizsgálatban részt vevõ település 

esetében is jellemzõ, hogy a hetvenes éveket követõen a népességszám napjainkig 

folyamatosan csökken. Alsótelekeshez Kadutschen, míg Felsõtelekeshez Bleiberg-Nötsch 

hasonlít a leginkább. 

A bányák dolgozói, amint értesültek a bezárás veszélyérõl, próbáltak máshol 

elhelyezkedni. Ennek köszönhetõen az 1980-as években Felsõtelekest 867 fõ, Alsótelekest 

272-en, míg Rudabányát 3530 fõ lakta. Bad Bleiberg esetében is lecsökkent a 

népességszám 3442 fõre.  

 Rudabányán a gazdasági gondok ellenére sem csökkentették fokozatosan a 

dolgozók számát. 1982-ben a rudabányai vasércbányászat fejlesztése újból elõtérbe került 

két változatban. Az üzem bõvítése 700 kt / év feldolgozási kapacitásúra változatlan dúsítási 

technológia mellett vagy komplex ércdúsítási technológiával. Ez a terv nem valósult meg. 
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1986-ban a bezáráskor még 1094 fõ dolgozott a bányánál, ami súlyos gondot jelentett a 

feleslegessé váló munkaerõ szempontjából (4. ábra).  

 Ezzel szemben Bad Bleiberg-nél az egyik legnagyobb különbséget az jelenti, hogy 

ott már a bányászat technikai fejlõdését követõen, amikor a gépek több ember munkáját 

kiváltották, illetve amikor elkezdett gazdaságtalanná válni a termelés, megindult a 

munkáslétszám tervszerû leépítése. A nagyarányú létszámcsökkentés 1968-1971 között 

kezdõdött, amikor a technikai fejlesztéseknek köszönhetõen a termelékenység jelentõs 

mértékben megnõtt (6. ábra). Ennek ellenére már 1986-ban szóba került a bánya bezárása, 

ami végül 1993-ban történt meg.  

 A népesedési folyamatok vizsgálatának eredményei ezt követõen hasonló képet 

mutatnak. A bezárás óta eltelt években a települések népessége folyamatosan fogy, aminek 

a legfõbb oka a megfelelõ munkalehetõségek hiánya. 2001-ben Felsõtelekesen 820 fõ élt, 

Alsótelekesen 161 fõ, míg Rudabányán 2916 fõt számláltak. Bad Bleiberg népességszáma 

1990-ben már megközelítette Rudabánya népességszámát 3141 fõvel, majd ezt követõen a 

vizsgálati idõszak során elõször 2001-ben fordult elõ, hogy kevesebb, hiszen ekkor 2753 

fõ. 

Ha vizsgáljuk a települések jelenlegi viszonyait, azt leginkább a természetes 

szaporodás (9. ábra) és a vándorlási különbözet adataival szemléltethetjük. Az utóbbit a 

következõ fejezetben elemzem részletesebben a migrációs viszonyok alakulásával 

közösen.  

A természetes szaporodás értékeit vizsgálva kitûnik, hogy Alsótelekesnél már az 

1970-es években megindult a népességfogyás és ennek következtében a település 

elöregedésének folyamata. Az 1990-es évek során ez a folyamat felgyorsult, ami az 

idõskorúak magas arányával, valamint a szülõképes korcsoport alacsony számával, illetve 

a Magyarországon általánosan jellemzõ gyermekvállalási kedv csökkenésével 

magyarázható.  
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Forrás: KSH, Statistik Austria 

9. ábra. A természetes szaporodás értékének változása a vizsgált települések esetében 

 Felsõtelekes ezzel szemben kedvezõbb helyzetben van, mivel itt a természetes 

szaporodás értéke máig pozitív, bár az arány itt is csökkent az 1970-es évekhez képest, 

amikor a korszerkezet még kedvezõbb volt. Az 1990-es évek folyamán már érzékelhetõ, 

hogy itt is nõtt a korszerkezetben az idõsebb korcsoportok súlya. A születések magasabb 

számának etnikai okai vannak. A vizsgált települések közül Felsõtelekes van a 

legkedvezõbb helyzetben a születések és halálozások arányát tekintve.  

 Rudabányánál mutatkozik meg leginkább, bár mindhárom településen 

érzékelhetõ, a bánya bezárásával meginduló folyamat. A település természetes szaporodása 

az 1970-es években nagyon kedvezõ volt; a vizsgált települések közül itt találjuk a 

legmagasabb pozitív értéket. A születések száma azonban a bezárást követõen drasztikusan 

csökkent. Az 1990-es évekre a természetes szaporodás átváltott természetes fogyásba, 

mégpedig szintén a legmagasabb értékkel a vizsgált települések tekintetében.  

 Bad Bleiberg mutatóit figyelembe véve, azt mondhatjuk, hogy míg az 1970-es 

években itt is a természetes szaporodás a jellemzõ, bár nem olyan magas értékkel, mint 

Rudabányán, melynek oka, hogy itt korábban volt a fénykor; addig az 1980-as években 

már fogyással találkozunk. A természetes fogyás az 1990-es években a bánya 

felhagyásával együtt növekedett, megközelítve a rudabányai értéket. Az 1980-as évektõl 
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jelentkezõ természetes fogyás oka a bányászatban alkalmazott munkaerõ folyamatos 

csökkentése.  

A napjainkban jellemzõ korszerkezet legszemléletesebben a települések korfáin 

mutatható be. A vizsgált falvak korszerkezete eltérõ. Alsótelekes esetében egy aprófaluról 

van szó, ennek megfelelõen a legutóbbi népszámlálás adatai alapján a megszerkesztett 

korfa erõteljesen torzult az alaptípusokhoz képest (10. ábra).  
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Forrás: KSH 2002. 

10. ábra. Alsótelekes korfája a 2001-ben végzett népszámlálás adatai alapján 

 

 A korfa két oldala között jelentõs eltérés mutatkozik a lakosság nemek szerinti 

megoszlásában. A maszkulinitási indexet kiszámítva: 

n

f

P
PM 


1000

 ,ahol 

 

M = a maszkulinitási arány 

Pf = a férfiak száma 

Pn = a nõk száma. 
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azt az eredményt kapjuk, hogy Alsótelekesen 1000 nõre mindössze 695 férfi jut. Az arány 

még inkább elétérõ bizonyos korcsoportok esetében.  

A maszkulinitási arányt az 55-59 év közötti korcsoportra vonatkoztatva azt kapjuk, 

hogy 1000 nõre 200 férfi jut, ami jelentõs nõtöbbletet mutat, de hasonló végeredményre 

vezet a 60-64 év közöttiek vizsgálata is, itt 1000 nõre 400 férfi esik. Ezzel szemben a 35-

39 éves korcsoportnál a feminitási indexet alkalmazva, mely a maszkulinitási index 

reciprokaként is megkapható, megfigyelhetõ, hogy megfordul az arány. 1000 férfira jut 

333 nõ, ami jelentõs férfitöbbletet mutat, ugyanezt az arányt kapjuk a 40-44 év közötti 

korcsoport esetében is, vagyis 1000 férfira jut harmad annyi nõ.  

A jövõre vonatkozó folyamatokat a korfa fiatal korcsoportjainak állapota vetíti 

némileg elénk. Látható, hogy Alsótelekes esetében a gyermekek száma csökkenõ 

tendenciát mutat, vagyis a település korszerkezetét tekintve erõteljesen elöregedõ. Ennek 

bizonyítékát adja az öregségi, vagy elöregedési index is. Az adatokat összesítve az 1. 

melléklet 2. táblázata tartalmazza. 

 

100
F
IÖ   ,ahol 

 

Ö = az öregségi, vagy elöregedési index 

I = a 60 éves és idõsebb népesség száma 

F = a 14 éves, vagy fiatalabb népesség száma. 

Alsótelekesnél 2001-ben az érték: 5,261100
26

68
AtÖ . 1980-ban ez az adat még 

�csak� 144,7 volt, ami azt mutatja, hogy a településen egyre inkább túlsúlyba kerülnek az 

idõsebb korcsoportok tagjai. 1980-ban a három magyarországi település közül még csak 

Alsótelekesen haladta meg jelentõsebben az elöregedés mértéke a megyei adatot, ami 62,3 

volt. A folyamat tovább fog folytatódni és egyre nagyobb gondot jelent a társadalom aktív 

tagjainak és az államnak.  

 Felsõtelekes korfája kiegyenlítettebb, a fiatal és középkorú lakosok többen vannak, 

mint az idõsebbek (11. ábra). A természetes szaporodás elemzésekor már kitûnt, hogy 

népesedési folyamatait figyelembe véve, ez a falu van a legkedvezõbb helyzetben a négy 

település közül. A születések száma összességében meghaladja a halálozások számát, bár 

az utóbbi években itt is átvált a természetes szaporodás fogyásba. Az elmúlt évek során a 
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születések számát etnikai tényezõk is befolyásolták, hiszen a roma kisebbség szaporodási 

szokásai elõnybe részesítik a magasabb gyermekszámot a családokban. 

 A nemek arányát tekintve itt is megfigyelhetõ a nõtöbblet. Összességében jellemzõ, 

hogy 1000 nõre jut 934 férfi, ami jóval kedvezõbb arányt jelent, mint Alsótelekesnél. Az 

idõsebb korúaknál, így a 60-64 év közötti korcsoportnál a maszkulinitási arányt 

kiszámolva azt kapjuk, hogy 1000 nõre 818 férfi, míg a 10-14 év közöttiek esetében 1000 

nõre 644 férfi jut. Ez az arány a legidõsebb korcsoport tagjai esetében mutatja a 

legnagyobb eltérést, hiszen itt 1000 nõre 333 férfi jut, ezek az értékek azonban még mindig 

kedvezõbbek, mint Alsótelekesnél. 
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Forrás: KSH 2002. 

11. ábra. Felsõtelekes korfája 2001. 

 

Az arány az 55-59 éves korcsoportra vonatkozóan megfordul, hiszen itt a feminitási 

arányt kiszámolva 1000 férfira jut 740 nõ. Hasonló értékek jellemzik a 20-24 év közötti 

korcsoportot is, mivel itt 1000 férfira 840 nõ jut.  

 A korfát vizsgálva megfigyelhetõ, hogy a fiatal korcsoportok létszáma 

folyamatosan csökken, ennek ellenére a település korszerkezete még fiatalosnak mondható.  

 Az öregségi indexet kiszámítva a 2001-es évre: 9,91100
174

160
FtÖ  adódik, ami 

alacsonyabb volt a megyei átlagnál (104,6). A fiatalok és idõsek aránya 1980-ban 

Felsõtelekes esetében is kedvezõbb volt még, akkor 63,7. A két idõpont közötti eltérés azt 
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mutatja, hogy a település lakosságán belül fokozatosan nõ az idõsebb korcsoportok súlya, 

de még nem érte el azt a határt, ahonnan elöregedésrõl beszélhetünk. A jövõben a fiatalok 

számának csökkenése azonban hasonló folyamatokat idézhet elõ, mint amilyenek ma 

Alsótelekest jellemzik.  

 A két bányászati központ Rudabánya és Bad Bleiberg korfája hasonló képet 

mutat, jelentõsebb eltérés csak a fiatalabb korcsoportoknál figyelhetõ meg (12. ábra és 13. 

ábra). A különbség oka itt is az eltérõ etnikai összetétellel magyarázható, mivel 

Rudabányán a roma etnikai csoport produktívabb, így itt magasabb a fiatalok és 

gyermekkorúak száma. 

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-x

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Férfi Nõ

 

 

Forrás: KSH 2002. 

12. ábra. Rudabánya korfája 2001-ben 

 

A nemek arányát tekintve Rudabányánál a település egészére vizsgálva 1000 nõre 

915 férfi, míg Bad Bleiberg-nél 1000 nõre 920 férfi jut. A maszkulinitási index az idõsebb 

korcsoportok esetében mutat jelentõs nõtöbbletet. Rudabányánál a legmagasabb értéket 

az 55-59 év közötti lakóknál találjuk, ahol 1000 nõre 631 férfi, valamint a 60-64 év 

közöttieknél, ahol 1000 nõre 769 férfi jut. 
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Forrás: Statistik Austria 2002. 

13. ábra. Bad Bleiberg korfája 2001-ben 

Bad Bleiberg esetében a maszkulinitási arány, az általános népesedési 

folyamatoknak megfelelõen, szintén az idõsebb korosztályoknál jelentkezik nõtöbblettel. A 

számítások alapján a 75-79 év közöttieknél 1000 nõre 522 férfi, valamint a 80-84 éves 

korcsoportnál 1000 nõre 409 férfi jut. A feminitási aránnyal számolva férfitöbblet a 

fiatalabb korcsoportoknál jelentkezik, Rudabányánál a 10-14 korúak esetében 1000 férfira 

791 nõ, míg Bad Bleiberg korfáján a 45-49 közötti korcsoportnál 1000 férfire 727 nõ jut.  

 A lakosság elöregedési indexét vizsgálva jelentõs eltérés mutatkozik a két település 

között. Rudabánya adatai alapján az eredmény: 1,108100
604

653
RbÖ , ami azt mutatja, 

hogy már itt is megindult a népesség elöregedése, bár ez a folyamat még az elején tart. A 

jövõben azonban a tendencia erõsödése várható, amit az is alátámaszt, hogy 1980-ban ez 

az érték még csak 65,3 volt, ami csaknem megegyezett a megyei adattal (62,3). 2001-re 

azonban az index már meghaladta a megye átlagát (104,6).  

 Bad Bleiberg 2001-es öregségi értéke: 2,193100
388

750
BbÖ , ami a népesség 

jelentõs elöregedését mutatja, ennek oka nem csak a fiatal korcsoportokhoz tartozók 

számának csökkenése, hanem az idõsebb korúak várható élettartamának kitolódása miatt 

alakult így. A jobb gazdasági helyzet és a magyarországitól eltérõ, egészségesebb 
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életforma az idõsek magasabb számát adja. Az elöregedés felgyorsulását az is alátámasztja, 

hogy a bányabezárást megelõzõ népszámláláskor, 1991-ben, az öregségi index értéke 

137,6 volt, ami már ekkor is magasabb, mint a Villach-i járás adata (108,1). 2001-re még 

inkább meghaladta azt (132,2). A folyamat jövõbeni alakulására a középkorúak számából 

következtethetünk. A korfán látható, hogy az ezekhez a korcsoportokhoz tartozók, 30-55 

év közöttiek, képviselik magukat a legnagyobb arányban. A gyermekvállalási kedv 

általános csökkenésével a szülõképes korban lévõk magas száma azonban már nem jelenti 

azt, hogy a jövõben növekedni fog a gyermekek száma. Amikor a fiatalabb 

korcsoportokhoz tartozók keresõ képesek lesznek és munkába állnak egyre több idõskorút 

kell eltartaniuk, ami gazdasági szempontból jelentõs gondot fog okozni. 

 A családi állapot vizsgálatakor jellemzõ, hogy a házasok aránya a legmagasabb 

mind a négy településen (50 % körül) (14. ábra). 

 12%3 8%

Alsótelekes 46%
 31%

 59%

 12%
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Forrás: KSH 2002. 

14. ábra. A vizsgált magyarországi települések 15 éves és idõsebb népességének 
megoszlása családi állapot szerint 
 

A korszerkezetbõl következik, hogy Alsótelekesen a legkisebb a nõtlenek, ill. 

hajadonok arány (12 %), míg a másik két magyarországi településen ez 22 %. Bad 

Bleiberg-ben legmagasabb az érték (38 %), azonban a statisztika nem tüntette fel külön az 

élettársi viszonyban élõket, tehát feltételezhetõen azok is itt jelentkeztek.  
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Jelentõs eltérés figyelhetõ még meg az özvegyi státusznál, a legmagasabb érték 

ebben az esetben is Alsótelekesnél jelentkezik (31 %). A nemenkénti megoszlást vizsgálva 

megállapítható, hogy az özvegyek 4/5-e nõ, ami magyarázatul szolgál a jelentõs 

nõtöbbletre is. Ennek oka, hogy a bányában dolgozó férfiak egészségi állapota a 

kedvezõtlen munkakörülmények hatására megromlott, és a születéskor várható 

élettartamuk elõtt, viszonylag fiatalon elhaláloztak. Rudabánya és Felsõtelekes esetében az 

özvegyek aránya 15, ill. 12 %, míg Bad Bleiberg-ben 10 %. A nehezebb életkörülmények, 

a megélhetési gondok ellenére az elváltak aránya nem kiugróan magas (5-8 %); ennél a 

hazai települések esetében csak az élettársi viszonyban élõk aránya kisebb (2-3 %). 

 Az empirikus vizsgálat során a kérdõív elsõ kérdései is az általános jellemzõkre, 

mint nem, kor, családi állapot, vonatkoztak. A vizsgálatban már nem szerepelnek olyan 

magas arányban a nõk, mint a bánya mûködése idején. Az MTA FKI felmérése alapján 77 

%-a a dolgozóknak férfi volt, 33 %-a pedig nõi alkalmazott 1985-ben (CSÉFALVAY Z.-

KOCSIS K. 1990.). A vizsgálatban résztvevõk nemek szerinti megoszlását tekintve 93 % a 

férfi és 7 % a nõi válaszadók aránya (15. ábra).  

1985; 77%

1985; 33%

2000; 93%

2000; 7%

Férfi Nõ
 

 

15. ábra. A vizsgálatban résztvevõk, valamint a bánya alkalmazottainak nemek szerinti 
megoszlása 1985., 2000. 
 

 A korösszetételre jellemzõ, hogy az átlagéletkor magas, mivel azokat kérdeztük 

meg akik még a bezárás évében a bányánál voltak. A legfiatalabb résztvevõ 30, míg a 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 53 

legidõsebb 80 éves volt, az így kapott átlagéletkor 59 év. Ez visszatükrözi a települések 

korfáinak bemutatásánál megjelenõ korszerkezetet, mivel jellemzõ az idõsebb 

korcsoportok túlsúlya. A legfiatalabb résztvevõ a bánya jogutódjának tekinthetõ 

RudaGipsz Kft. alkalmazotja, azért került bele a vizsgálatba, mert családjából többen is 

dolgoztak a bányánál. A dolgozók átlagéletkora a bezárást megelõzõen is magas volt, 50 % 

körül adódott a 45 évesek, vagy annál idõsebbek aránya.  

A családi állapot tekintetében a legnagyobb arányban a házasok képviselték 

magukat, míg az elváltak aránya a településekre jellemzõ értéknek megfelelõ 6 % (16. 

ábra). Bár a válaszlehetõségek között szerepelt az élettársi viszony is, a résztvevõk egyike 

sem jelölte meg azt. Magasnak tekinthetõ az özvegyek aránya, 10 %, bár nem éri el a 

falvakra jellemzõ értéket. Okai egyrészt a magas életkorban, másrészt a bányászok 

átlagosnál rosszabb egészségi állapotában keresendõk. 

10%
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82%

2%

nõtlen, hajadon házas özvegy elvált
 

16. ábra. A vizsgálatban résztvevõk megoszlása családi állapot szerint (2000.) 

 

A települések demográfiai folyamataira vonatkozó fõbb megállapítások: 

 Az összehasonlító vizsgálat során az eltérések nem a két országhoz, hanem a 

települések nagyságához kapcsolódnak. Alsótelekesen jellemzõ egyedül, hogy már az 

1970-es évektõl kezdve csak természetes fogyásról, és ennek következtében erõteljes 

elöregedésrõl beszélhetünk. A korszerkezet az idõskorúak magas arányával, valamint a 
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szülõképes korcsoporthoz tartozók alacsony számával jellemezhetõ. Ennek következtében 

2001-ben az öregségi index értéke már 261,5 volt. A két bányászati központ (Rudabánya 

és Bad Bleiberg) nemcsak népességszámuk, hanem fõbb demográfiai folyamataik 

tekintetében is hasonlóak. Esetükben a korszerkezet még kiegyenlítettnek tekinthetõ, és 

csak 1980 után vált intenzívebbé a természetes fogyás. A 2001-es öregségi index 

értékeinek vizsgálatakor jelentkezett némi eltérés, bár mindkét településen beszélhetünk 

már elöregedésrõl, de az öregségi index alapján Rudabányán az érték 108,1, míg Bad 

Bleiberg-nél 193,2. A leginkább kedvezõ helyzetben Felsõtelekes van, ahol máig 

természetes szaporodás jellemzõ és az öregségi index 2001-ben csak itt utalt fiatalosabb 

arculatra, mivel a 100-as határérték alatt (91,9) volt. Rudabánya és Felsõtelekes kedvezõbb 

értékeinek kialakulásához az is hozzájárult, hogy a cigány lakosság aránya 20-30 % a 

népességen belül. Megállapítható, hogy a településeken a bányák bezárását követõen 

jelentkeztek erõteljesebben a negatív demográfiai folyamatok, melyek megértéséhez és 

jövõbeni alakulásuk vizsgálatához az adatok elemzését azonban már az 1970-es évektõl 

kezdve szükséges elvégezni. 

 

7.2. A települések migrációs viszonyainak, valamint etnikai, 
vallási, nyelvi összetételének alakulása 
 

A bányászat megindulása nemcsak a népességszám növekedésében idézett elõ 

jelentõs változásokat, hanem a migrációs folyamatokban, ezzel szoros összefüggésben 

pedig az etnikai, nyelvi és vallási összetétel alakulásában is.  

A következõkben a vizsgált térségekben a vándorlás különbözõ típusait szeretném 

részletesen bemutatni aszerint, hogy a települések szempontjából meghatározó 

idõszakokban milyen jellegû népességmozgások voltak jellemzõek. 

Általánosságban elmondható, hogy a bánya állandó, jól fizetõ munkahelyet 

nyújtott, így érdemes volt a településekre szerzõdni akár ideiglenesen, akár véglegesen. A 

munkahely mellett a bányászok természetesen egyéb kedvezményekben is részesültek, 

ezek közül az egyik a lakások a másik pedig a fizetésen felüli juttatások biztosítása volt. Ez 

még inkább vonzóvá tette a végleges megtelepedés szempontjából a bányászfalvakat.  
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7.2.1. A bányászathoz kapcsolódó vándorlási folyamatok és azok 
hatásai 

 

Az elsõ idõszak, amikor a magyarországi települések jelentõs vándorlási többletre 

tettek szert, az 1800-as évek végétõl számítható. A szakképzett bányászok nemcsak 

számszerûen növelték a falvak lakosságát, hanem több szempontból megváltoztatták annak 

szerkezetét is. Részletes adatok Rudabányára vonatkozóan találhatóak, melyek 

elemzéséhez a jövõben nagymértékben hozzá fog járulni a most elõkerült nyilvántartás, 

ami a Borsodi Bányatársulat kimutatása arról, hogy mely településekrõl érkeztek ide a 

munkavállalók. A feldolgozást az Érc-és Ásványbányászati Múzeum munkatársai végzik.  

A munkások, a jelenlegi ismeretek szerint, a környezõ területekrõl költöztek ide, a 

legnagyobb csoportot a dobsinai illetõségû bulénerek adták. A bulénerek szlovák és 

magyar nyelvi elemekkel kevert német nyelvet beszéltek, ami sajátságos szókincset 

jelentett (BALLA L. 1983.). A bányászkodáshoz kapcsolódó kifejezéseket (pl.: schickta = 

mûszak) a helyiek is átvették, bizonyos idõ után bekerült a környékbeliek szókincsébe, 

aminek jelentõségét az is mutatja, hogy a mai napig használatban vannak, ismertek. A 

nagyüzemi bányászat megindulásával 10 év alatt jelentõsen megnõtt a szlovák (2-rõl 118 

fõre) és a német (38-ról 401-re) etnikai csoportokhoz tartozók száma az össznépességen 

belül. A betelepülés azonban csak az egyik tényezõ volt, a másik már ekkor is az ingázás, 

ami a korai idõkben még gyalogosan történt a környezõ falvakból. A két Telekesen már az 

1880-as évek elõtt is éltek szlovákok.  

Alsótelekes 1851-es leírásában még tót-magyar faluként szerepel, melybõl arra 

következtethetünk, hogy itt jelentõs szláv népesség volt, akik a bánya megnyitásának 

hírére érkeztek ide (FÉNYES E. 1851.).  

Felsõtelekes estében is érzékelhetõ volt a nagyüzemi bányászat megindulását 

követõ bevándorlások hatása, hiszen ekkor a településen németek és szlovákok jelenléte 

figyelhetõ meg. 1880-1890 között a szlovákok száma 1-rõl 11-re nõtt, míg a németeké 17-

rõl 4-re csökkent. 

Ezt követõen a három hazai településen fokozatosan megindult az etnikai csoportok 

részleges beolvadása, valamint a Borsodi Bányatársulat felbomlásával népességcsere is 

zajlott. Az 1930-as népszámláláskor Rudabányán mindössze 11 szlovák és 34 német 

lakos élt, míg Felsõtelekesen már nem találunk csak két fõt, aki nem magyar 

nemzetiségûnek vallja magát.  
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 A második nagyobb bevándorlás az 1960-as években zajlott a területen, amikor 

Alsótelekes, Felsõtelekes és Rudabánya is elérte népességmaximumát. 

 

 

 

Forrás: MTA FKI 1985-ös vizsgálatának kéziratos anyaga 

17. ábra. A Rudabányára 1945-1980 között beköltözöttek megoszlása elõzõ lakóhelyeik 
szerint (SISKÁNÉ SZ. B. 2003.) 

 

A Földrajztudományi Kutató Intézet munkatársai 1985-ben végzett vizsgálatai 

alapján, bemutatható, hogy a bányászcsaládok mely településekrõl érkeztek, honnan történt 

az állandó jellegû bevándorlás (17. ábra). Ez azonban jelentõsen különbözött az elsõtõl, 
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mivel ennek alapját a szocialista iparosítás adta, jórészt szakképzetlen munkások érkeztek 

ide, akik elõzõleg az ország mezõgazdasági vidékein dolgoztak. A szomszédos 

településekrõl is sokan költöztek Rudabányára, mivel vonzotta õket a magas kereseti 

lehetõség és az, hogy itt könnyebben juthattak lakáshoz a bánya által fenntartott 

lakótelepeken.  

Jellemzõ ebben az idõben a településre befelé ingázók magas aránya is, a 

munkásokat rendszeres buszjáratok szállították a bányába dolgozni. 

  

 

 

18. ábra. A rudabányai vasércbánya dolgozóinak megoszlása lakóhely szerint 
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Az alkalmazotti létszám a vizsgálat idején (1985.) 1126 fõ, közülük a legtöbb (690 

fõ) helyi lakos. 80-160 fõ között volt azok száma, akik a társközségekbõl, Felsõtelekesrõl, 

Szuhogyról jártak be. 20 fõnél többen érkeztek Szendrõbõl, Alsótelekesrõl, Kánóról, 

Felsõkelecsénybõl. Ezen kívül a munkások lakóhelyei között szerepelt még Trizs, Ragály, 

Zubogy, Égerszög, Teresztenye, Szõlõsardó, Izsófalva, sõt Edelény is (PERGER É. 1991). A 

vasércbánya vonzáskörzete tehát aránylag nagynak számított, ezért a bányászat válságának 

kibontakozásakor a gondok településcsoportokat érintettek (18. ábra). 

Bad Bleiberg népességszáma már az 1800-as évek során jelentõsen felduzzadt, 

hiszen ekkor még itt is folyamatosan volt lehetõség a bányánál való elhelyezkedésre. Ezt 

követõen az 1970-es évek során a község környékérõl, harminc kilométeres körzetbõl 

jártak az ingázók Bad Bleiberg-be dolgozni. Az 1970-es évek vége felé a bevándorlások 

mértéke jelentõsen lecsökkent.  

7.2.2. A bányászat megszûnésének a települések vándorlási 
viszonyaira gyakorolt hatása  

 

Mind a négy vizsgált településre jellemzõ, hogy már alig, vagy egyáltalán nem 

tapasztalható bevándorlás, sõt a tíz éves összesített statisztikai adatokat figyelembe véve 

jelentõs elvándorlással jellemezhetõek (19. ábra). Az elvándorlások mértékét tekintve 

megállapítható, hogy a bányánál jelentkezõ gondok sokakat arra ösztönöztek, hogy már a 

bányászati tevékenység megszûnte elõtt új munkahelyet, illetve lakóhelyet keressenek. 

Rudabánya települést 559 fõ hagyta el 1970-1979 között, de a két Telekes 

esetében is ekkor figyelhetõ meg a legmagasabb érték 72, illetve 129 fõ. Az 1980-as 

években, bár lassuló tendenciával, de tovább tartott a vándorlási egyenleg negatív futása. A 

bányabezárást követõen még mindig sokan költöztek el a három településrõl. Az 1990-es 

évekre azonban ez a folyamat jelentõsen lassult, fõleg Alsótelekesen, ahol a korszerkezetet 

és a lakosságszámot figyelembe véve érthetõ, hogy szinte már nincs aki elvándoroljon. 

Akik helyben maradtak, azok fõleg az idõsebb korcsoportok tagjai, valamint azok, akik 

más településen találtak munkát, és vállalták az ingázást. Ide tartoznak a rosszabb anyagi 

körülmények között élõk is, akiknek nem volt lehetõségük máshová költözni. 
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Forrás: KSH, Statistik Austria 

19. ábra. A vándorlási egyenleg alakulása a vizsgált települések esetében 1970 és 2001 
között 

 Bad Bleiberg-ben az tapasztalható, hogy már az 1970-es években jelentõs 

elvándorlás indult meg, ami a technikai fejlõdésnek tudható be, amikor a bányagépek 

alkalmazása sok ember munkáját kiváltotta. Másrészt már itt is jelentkeztek a gazdasági 

gondok, aminek mérséklését a fölösleges munkaerõ elbocsátásával oldották meg. Ezt 

követõen az 1980-as évekre az elvándorlási folyamat lelassult, bár ekkor is fokozatosan 

csökkentették a bányászok létszámát. A bánya bezárásának idején a kilencvenes években 

az elvándorlási folyamat ismét erõsödött, mert ekkor az itt élõ bányászok mindannyian 

elveszítették a megélhetésüket. Sokan a szomszédos nagyvárosban, Villach-ban kaptak 

munkát, aminek következtében egy idõ után az ingázók egy része át is költözött oda. 

Alsótelekesrõl mindig inkább kifelé ingáztak a dolgozók, ez a bánya mûködése 

idején fõleg Rudabányát és a környéken található más szénbányákat jelentette. Ma szintén 

hasonló a helyzet. Ha megvizsgáljuk a településrõl eljárók és a településre befelé ingázók 

arányát, akkor látható, hogy az elõbbi jóval magasabb értéket képvisel. A lakónépesség 

2001-ben 161 fõ volt, melybõl 14 fõ dolgozott helyben, és 28 fõ az, aki ingázott, vagyis 

más településen dolgozott, vagy tanult.  

A statisztikai adatok tükrében Felsõtelekesen jellemzõ, hogy a faluba befelé és 

onnan kifelé ingázók megközelítõen azonos számban vannak. A lakónépesség 820 fõ volt 
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2001-ben, ekkor a helyben dolgozók és tanulók száma 171, míg a más településre eljáró 

dolgozók és tanulók 176-an voltak. Az arány alakulása arra vezethetõ vissza, hogy itt van 

óvoda és általános iskola, ahová Alsótelekesrõl, illetve Kánóról is járnak be gyerekek.  

Az ingázók száma Rudabányán meglepõen alakul, hiszen a 2916 fõs 

lakónépességbõl azok közül akik dolgoznak, vagy tanulnak 654-en teszik azt helyben, és 

mindössze 493-an járnak el. Itt is szerepet játszik, hogy van helyben óvoda, és általános 

iskola, valamint a RudaGipsz Kft. még ma is tud munkát biztosítani néhány ember 

számára. Ha a tanulókat figyelmen kívül hagyjuk, akkor az értékek némileg módosulnak. 

A helyben dolgozók száma a 2001-ben végzett népszámlálási adatok alapján 306 fõ, míg 

azok, akik más településre járnak dolgozni 328-an vannak.  

Ausztriában a 2001-es népszámlálás során nemcsak azok számát adták meg, akik a 

településrõl eljárnak, hanem azt is, hogy ez milyen távolságot jelent: más településekre, 

más tartományba, vagy esetleg külföldre történik az ingázás. Ezen kívül arról is vannak 

adatok, hogy az illetõ napi, vagy ennél hosszabb idõtartamú ingázásban vesz részt. A 

keresõképesek száma Bad Bleiberg-ben 1056 fõ, akik közül 948 fõ ingázik napi 

rendszerességgel, míg ettõl eltérõ ütemben 108 fõ. 64-en vannak mindössze, akik 

egyáltalán nem ingáznak, ez azonban nem teljesen azonos a Magyarországon használatos 

�helyben dolgozik� kategóriával. Bad Bleiberg 6 km hosszú község, ahol a viszonylag 

nagy távolság következtében nyilvántartják a településen belül ingázókat is, ezek 225-en 

vannak, vagyis ha a mi kategóriánk szerint számítjuk a helyben dolgozókat, akkor a két 

adat összege adja meg azt (64+225 = 289 fõ).  

Az eljárók száma ezt az értéket jóval meghaladja, hiszen 776 fõ jár dolgozni 

máshová, hogy milyen megoszlásban, azt a 20. ábra mutatja be.  
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Forrás: Statistik Austria 

20. ábra. Az aktív keresõk megoszlása az ingázás távolsága szerint Bad Bleiberg-ben 

A Bad Bleiberg-be ingázók közül, akik összesen 166-an vannak, 66 fõ jár más 

településrõl, 92 fõ más járásból ide, és 8-an érkeznek az ország más tartományaiból. A 767 

fõ kifelé ingázó közül 659 fõ teszi ezt napi rendszerességgel és 108 fõ ennél ritkábban. A 

befelé ingázók megoszlása hasonló, a 166 fõbõl 135-en ingáznak naponta és mindössze 31 

közülük a heti, vagy havi rendszerességgel utazó. 

A települések etnikai képe 1990 óta csak kismértékben változott és az 1880-as 

évekhez viszonyítva homogénebbé is vált. 

Rudabányán 1990-ben már csak a roma etnikai csoport fordult elõ, mint jelentõs 

kisebbség, az itt élõ 3138 fõbõl 212-en vallották magukat annak. A 2001-es népszámlálás 

során eltérõ arányt figyelhetünk meg, a létszámuk 83 fõre csökkent. 2004-re vonatkozóan 

számított adat áll rendelkezésre, ami a jelenlegi valós helyzetet mutatja és nem a 

bevallások alapján került feldolgozásra. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az 

össznépességbõl ennek az etnikai csoportnak a részesedése 20 % körülire tehetõ, de az 

iskoláskorúakat figyelembe véve 40 %, míg az óvodások között már 60 % ugyanez az 

arány. Ez arra utal, hogy a fiatalabb korcsoportokat fõképp az ehhez az etnikai csoporthoz 

tartozók adják. 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 62 

 Felsõtelekes estében 1990-tõl kezdve a helyzet hasonló, a különbség az, hogy a 

2001-es népszámláláskor készült bevallások, az etnikai hovatartozást illetõen, még inkább 

eltérnek az önkormányzat által valósnak ítélt helyzettõl. Valójában a település lakosainak 

33 %-a sorolható a roma etnikai csoporthoz, míg bevallás alapján ez az érték mindössze 2 

%. A kérdésre, hogy miért alakulhatott ez ki, az önkormányzat munkatársai azt a választ 

adták, hogy valószínûleg nem teljesen értették a népszámláláskor feltett kérdéseket.  

 Bad Bleiberg nem jellemezhetõ számottevõ etnikai csoporttal, mivel a lakosság a 

2001-es statisztika alapján, a környezeti nyelv (�Umgangssprache�) szerint, legnagyobb 

hányadban német nyelvû (2675 fõ). Ezt követik a szomszédos országokból idetelepültek: 

39 fõ horvátnak, 8 szerbnek, 4 szlovénnak, 3 bosnyáknak, valamint 4 lakos magyarnak 

vallotta magát. 

 A vallási megoszlást vizsgálva nem tapasztalható jelentõs eltérés az országokra 

általánosan jellemzõ arányoktól. 

A településeket két csoportra lehet osztani a legutóbbi népszámlálás adatai alapján. 

Alsótelekes és Felsõtelekes két fõ vallási csoporttal jellemezhetõ. Mindkét faluban 

túlsúlyban vannak a katolikusok, Alsótelekesen 113-an római katolikusnak és 5-en görög 

katolikusnak vallották magukat, Felsõtelekesen pedig 556 fõ római és 31 fõ görög 

katolikus. Ezen kívül megjelenik még a református vallás, Alsótelekesen az ide tartozók 

száma 15, míg Felsõtelekesen 128 fõ. 

 A másik csoportba tartozik a két nagyobb település. Rudabánya vallási 

megoszlását tekintve a katolikusok és reformátusok mellett jelen vannak még az 

evangélikusok is, akik fõleg az egykori bulénerek leszármazottai közül kerülnek ki. 

Számszerint a római katolikusok 1805-en, a görög katolikusok 77-en vannak, a református 

vallásúak száma 718, az evangélikusoké pedig 32.  

 Bad Bleiberg esetében a lakosság 66,2 %-a, 1822 fõ, vallotta magát római 

katolikusnak, az evangélikusok száma itt magasabb, mint Rudabányán, 666 fõ tartozik ide. 

Ezen kívül megjelenik még az iszlám, hívõinek száma 53 fõ, a vallási meggyõzõdés 

nélküliek 172-en vannak. 

 Az empirikus vizsgálat kérdõíve is tartalmazott a vallásra, illetve nyelvre vonatkozó 

kérdéseket. A legtöbb válaszadó a római katolikus vallást gyakorolja, összesen 59-en, a 

második nagyobb csoportot 26 fõvel a reformátusok adják. Két fõ evangélikus, míg egy fõ 
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görög katolikus vallású és egyetlen megkérdezett sem mondta azt, hogy nincs 

megkeresztelve, vagy nem hívõ. A bányászok életében mindig fontos szerepet töltöttek be 

a hiedelmek és a legendák, valamint a vallás is, hiszen bármelyik nap életveszélyes 

helyzetbe kerülhettek, talán ennek is köszönhetõ az ateisták hiánya. 

Anyanyelvként az empirikus vizsgálatban részvevõk valamennyien a magyar 

nyelvet jelölték meg. A válaszadók közül tíz fõ jelezte, hogy a családban valaki más 

nyelvet is beszél, mint a magyar. Ennél a kérdésnél nem azt kellett megjelölni a 

válaszadónak, hogy a fiatalabb korosztály az iskolában milyen nyelveket tanul, hanem csak 

azt, amelyet esetleg régebbrõl ismertek, beszéltek. A legtöbben, négy fõ, a szlovák nyelvet 

jelölte meg, míg két fõ a németet. Ezen kívül egy-egy válasz esetében megjelent az angol, 

az ukrán, valamint vegyesen a szlovák és a német, illetve egy fõ jelölte meg a buléner-

szlovák párt. Ez azt mutatja, hogy már nagyon csekély mértékben van jelen a szlovák és 

német/buléner nyelv, és a mindennapokban való használata már nem jellemzõ.  

A három településen máig megtalálhatók az egykori szlovák vagy buléner õsökre 

utaló családnevek, így például a Bukovszkiak mellett, akik esetleg Bukovinából 

származnak, megjelenik a Galicz, Ferkó, Svidró, Ruszinkó név is. A megkérdezettek 

között egy fõ válaszolta, hogy családnevét megváltoztatta. A család Tornáról való, a 

dédnagyapa még német ajkú volt, akit Stromnak hívtak, ezt a nevet magyarosította a család 

Folyami-ra.  

7.2.3. A vándorlási folyamatok jellegzetességei az empirikus vizsgálat 
eredményei alapján 1985-2000 között 

 Az egykori bányászok segítségével térképeztem fel azokat a vándorlási 

folyamatokat, valamint irányokat, amelyek a bezárást követõ idõtõl jellemzõek a 

településeken élõkre.  

 1985 után a legtöbben az egykori dolgozók közül ingáztak, bár sokan csak rövid 

távolságra: Rudabányáról és Felsõtelekesrõl Alsótelekesre (28 fõ), egy fõ utazott heti 

rendszerességgel távolabb Koprivnice-be, Csehországba. Ettõl azonban eltér a felvételezés 

idõpontjára vonatkozó adatsor, hiszen 2000-ben már csak 12 fõ ingázik, ebbõl 11 fõ napi 

rendszerességgel, Rudabányára (2 fõ), Felsõkelecsénybe, Szendrõre, Alsótelekesre, 

Szuhogyra, Berentére (1 fõ), illetve Kazincbarcikára 4 fõ, 1 fõ pedig Németországban 

található munkahelyére havonta. 
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 Arra a kérdésre, hogy �Élnek-e rokonai más országban?� 22-en adtak igenlõ 

választ. A legtöbben Kanadát, az Egyesült Államokat, valamint Szlovákiát jelölték meg, de 

megjelent Németország, Svédország, illetve Oroszország is.  

Mint a 21. ábrán is látható, a fiatalok, akik elköltöztek, leginkább a megye nagyobb 

városait részesítették elõnyben, ezek közül kiemelt szerep jutott Miskolcnak és 

Kazincbarcikának. A másik jelentõs �célpont� Budapest, ezt követõen pedig a Dunántúl 

néhány nagyvárosa jelent meg még, mint új lakóhely. 

A legtöbben a munkahely miatt változtatták meg lakóhelyüket, ezek aránya 42 %, a 

következõ érv természetesen a házasságkötés, emiatt költözött el a családtagok 33 %-a, 5 

% a válását követõen váltott lakóhelyet, és 20 % jelölte meg együttes okként a munkahely 

és család kettõsét (21. ábra). 
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21. ábra. A családból 1985-óta elköltözöttek megoszlása az új lakóhely és a költözés oka 
szerint (2000.) 
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A hazai viszonyoknak megfelelõen Budapestre csak munkavállalás céljából 

költöztek, Kazincbarcikára is fõleg ebbõl az okból, bár itt már megjelenik a házasság is. 

Miskolcra olyanok is költöztek, akiknél a fõ szempont a házasság volt, míg Rudabányán 

már senki nem telepedett le a munkahely miatt, itt már a házasság és a válás játszott 

szerepet. Hasonlóan nem a munkalehetõség befolyásolta a döntést Szirmabesenyõ, 

Felsõkelecsény, Felsõtelekes, Sály, Szendrõ, Emõd, Szuhakálló és Jósvafõ esetében sem. 

Az Eger, Szentendre, Tatabánya, Tiszaújváros és Hévíz településekre való költözéseknél 

pedig már ismét a munkalehetõség jelenik meg. 

Az utolsó kérdésre adott válaszok alapján kiderült, hogy azoknak az egykori 

bányászoknak, akik mai napig megmaradtak a vizsgált településeken már nincs komoly 

elköltözési szándékuk, csupán 12 %-uk mondta azt, hogy szeretne más településen élni és 

ez már a közeli tervei között szerepel. A költözés célállomásai a következõek: Miskolc, 

Rudabánya, Kazincbarcika, Budapest és Debrecen. Ezen kívül még született olyan válasz 

is, hogy mindegy hová, csak el innen. A megjelölt okok változatosabbak voltak, mint a 

családtagok elköltözéseinek esetében (22. ábra). 
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22. ábra. A megkérdezettek elköltözésének okai és a választott települések (2000.) 
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Itt már megjelenik az elköltözési szándék okaként a nemzetiségi megoszlás 

alakulása, illetve az égetõmû, aminek megépítését Rudabánya határában már 1996 óta 

tervezik. Jelentõs lépés az ügyben azonban a mai napig nem történt, mert a kivitelezõnél 

tulajdonosváltás történt és a lakossági ellenállás is jelentõs.  

 A kérdésre adott válaszok között két érdekesség is felfedezhetõ. Alsótelekesen élõ 

idõsebb bányászok válaszolták azt, hogy õk télire költöznek el mégpedig gyermekeikhez, 

akik más településen � Miskolcon és Szirmabesenyõn � laknak.  

 A periodikus vándorlás sajátos és valószínûsíthetõen nem egyedi példájával 

kerültem itt szembe. A megélhetési gondok miatt ezek az idõs emberek, hogy ne kelljen 

télen fûteniük elköltöznek, azonban tavasszal, amikor erre már nincs szükség, visszatérnek 

házukhoz és telkükhöz, hiszen a szívük és a falubeli ismerõsök �visszahúzzák� õket. A téli 

költözés oka talán nemcsak a pénznélküliségben keresendõ, bár kétségtelen, hogy az 

nagymértékben szerepet játszik, hanem abban is, hogy a fûtéshez szükséges fa felaprítására 

és behordására sincs már elég erejük ezeknek az idõs embereknek.  

 Úgy gondolom, hogy a periódikus vándorlás ezen sajátos formáját talán rurális 

vagy megélhetési gondokhoz kötõdõ ingázásnak nevezhetném, bár ez a fajta vándorlás 

nem csak az egykori bányászokra jellemzõ, hanem valószínûleg az összes, Alsótelekeshez 

hasonló, törpefalu lakosai között lehetne olyanokat találni, akik hasonló módon élnek. Az 

ok, amiért ezek az emberek nem költöznek végleg más településre, abban rejlik, hogy 

általánossá vált ugyan a falvakban az épületek felvásárlása, õk mégsem szeretnének 

megválni az õseiktõl örökölt házaktól. A rurális migráció ritmusát tekintve megegyezik a 

rekreációs célú ingázással, mivel az utóbbira is jellemzõ, hogy fõleg nyáron tartózkodnak a 

településen azok, akik hétvégi házat vásároltak, a kiváltó ok azonban teljesen eltérõ.  

 

A települések migrációs folyamataira vonatkozó fõbb megállapítások:  

 A nagyüzemi bányászat megindulásával a települések jelentõs vándorlási többletre 

tettek szert. A szakképzett bányászok nemcsak számszerûen növelték a falvak lakosságát, 

hanem szerepet játszottak az etnikai, nyelvi és vallási összetétel alakulásában is. A 

magyarországi települések esetében jelentkezett egy második bevándorlási hullám is az 

1960-as években, ami azonban már fõleg a szakképzetlen, alacsonyan kvalifikált 

munkások letelepedését jelentette. A települések vándorlási egyenlege ettõl kezdve 

egészen napjainkig negatív.  
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Az elvándorlás mind a négy településen 1970-1979 között volt a legintenzívebb, 

majd ezt követõen mérséklõdött. Bad Bleiberg esetében volt még egy erõteljesebb szakasz 

1990-2001 között, ami a bánya 1993-ban történt bezárásához köthetõ. A bányák mûködése 

idején a naponta ingázó munkások mindkét központba 10-30 km-es sugarú körbõl jártak 

be. Bad Bleiberg lakosságának fõ célpontja a közeli nagyváros, Villach, oda járnak a 

legtöbben dolgozni és sokan végleg ott telepedtek le. Az empirikus vizsgálat eredményei 

alapján megállapítható, hogy a felvételezés idején ingázási vonzásközpontként az e 

tekintetben legjelentõsebbnek számító kistérségi székhely (Kazincbarcika) mellett 

megjelent még Szendrõ, Szuhogy, Berente, Rudabánya.  

 Akik a településekrõl elvándoroltak, azok fõként nagyobb városokat (Miskolc, 

Budapest, Kazincbarcika) részesítettek elõnybe. A költözés okaként a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei településeknél csaknem azonos súllyal szerepel a munkahely, valamint a 

házasság, a fõvárosba azonban kifejezetten csak a munkalehetõség miatt költöztek. 

 A magyarországi mintaterület vizsgálatakor megjelent egy új migrációs típus, mely 

nemcsak a bányásztelepülések sajátja, feltételezhetõen megtalálható minden olyan 

térségben, ahol magas az elöregedés. A rurális szezonális migráció ritmusát tekintve 

megegyezik a rekreációs célú ingázással, a kiváltó ok azonban teljesen más.  

 A legfõbb gondot az jelenti, hogy akiknek távolabb sikerült új munkát találni, 

rövidebb-hosszabb ideig ugyan vállalják az ingázást, de egy idõ után végleg elköltöznek. A 

települések népességmegtartó erejének csökkenése abban is megmutatkozik, hogy a fiatal, 

mobilisabb lakosság szintén elvándorol, mivel helyben nem tudnak számukra megfelelõ 

elhelyezkedési lehetõséget biztosítani.  
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7.3. A vizsgált települések ellátottsági mutatóinak és 
infrastruktúrájának alakulása 
 
 A bányásztelepülések ellátottságának és infrastruktúrájának fejlesztése szintén a 

bányának volt köszönhetõ. Az egyes szolgáltatások kialakítása és bizonyos szolgáltatások 

idetelepítése is akkor történt, amikor a nagyüzemi bányászat megindult.  

 A Borsodi Bányatársulat egyik legfontosabb vállalása két vasúti pálya megépítése 

volt, a Rudabányát Barcikával összekötõ gõzüzemû iparvasúté, és a Felsõtelekes-

Rudabánya közötti lóvontatású vasúté. Az üzembe helyezés elõírt határideje 1882. júliusa 

volt, de Barcikáig a forgalom már 1881. augusztusában elindult, ezeket a vonalakat 

azonban csak teherszállításra használták. Az utasok menetrendszerinti szállítása csak 1945-

ben valósult meg. 

 A munkások ellátásáról is a bánya vezetõsége gondoskodott, így 1882-ben üzemi 

élelemtárat létesítettek, ahol a bányászok az élelmiszert a kiskereskedõi árnál olcsóbban 

vásárolhatták meg. Ugyanekkor alapították meg a betegsegélyezõ társládát, majd egy év 

múlva az elsõ rudabányai bányaorvos is megkezdte mûködését. Mivel a gyógyszerek 

beszerzése körülményesnek bizonyult, a társulat engedélyt kért és kapott gyógyszertár 

alapítására. A község még így sem tudta a növekvõ létszámú bányamunkásságot 

közszükségleti cikkekkel ellátni, ezért üzemi vendéglõt, pékséget és mészárszéket 

építettek. A dolgozók kérésére 1886. õszére elkészült és megkezdte mûködését a társulati 

iskola. 1899-ben bányatelefon épült a rudabányai irodaépületbõl a Vilmos bányamezõig. A 

település vízellátásának megoldása már 1905-tõl váratott magára, csupán a gyenge 

vízhozamú ásott kutakra voltak utalva, mivel a fúrások nem hoztak eredményt. 1921-ben a 

vállalat tulajdonában mûködõ kurityáni szénbányától megépítették Rudabányáig a 

távvezetéket, hogy biztosított legyen a község villamosenergiával való ellátása (PANTÓ E. 

1957.).  

A két világháború idején a fejlesztések megtorpantak, a bánya folyamatosan 

gondokkal küzdött. Újabb lendületet a szocialista tervgazdálkodás megindulása után kapott 

a település fejlõdése. Az 1938-ban épült üzemi fürdõt a vállalat a község kezelésébe adta 

át, de az elõírt szociális követelmények megkívánták az újabb munkásfürdõ létesítését. Ez 

500 személyes volt és az építése 1953-ban kezdõdött. A bányászok egyéb kedvezményeket 

is kaptak, ettõl az évtõl vezették be a hûségjutalmat, ami jelentõsen növelte a fizetéseket. A 

még 1885-ben készült színházterem és kocsmaépület egyik részét lebontották és 1949-

1951 között helyére kultúrházat építettek. 1953-ra valósult meg a rendszeres 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 69 

munkásjáratok beindítása, addig a dolgozók gyalog jártak a bányába, ami néha 4 órás utat 

jelentett (PANTÓ E. 1957.). 

 A bányászat révén Rudabánya és társközségei ellátottsága jelentõsen javult, a 

munkások egészen a bezárásig jó anyagi és szociális körülmények között éltek. Ezért volt 

számukra nehezen elfogadható, hogy 1985-tõl megélhetési gondokkal kellett küzdeniük.  

 A történeti adatok alapján hasonló fejlesztések voltak Bad Bleiberg-ben is. 1788-

ban létrehoztak egy rendszert, amely az alkalmazottak számára kedvezõ árakon biztosította 

az élelmiszerellátást. Kreuth-ban 1830-ban elkészült az új iskolaépület és az óvodát 

átköltöztették a régi iskolába. A kereskedelmi- és iparkamara a településen 1850-ben 

alakult meg, ekkor alapították a postaállomást és a lakosságot fogyasztási cikkekkel ellátó 

egyesületet. A községben csak 1925-ben volt elõször elektromos áram.  

A magyarországi mintaterület településeinek életében a rendszerváltozás fordulatot 

hozott, hiszen amikor megalakultak az önkormányzatok, akkor itt is elindult a gáz-, 

telefon-, kábeltévé- és szennyvízhálózat kiépítése.  

 Közlekedési szempontból vizsgálva Rudabánya életében még az 1990-es évek 

elején is komoly forgalmat bonyolított le a vasút, ez fõképp pénteken és vasárnap jelentett 

intenzívebb utazást, mivel a diákok ekkor még nagyobb számban jártak haza hétvégére 

vonattal. Ezt követõen folyamatosan csökkent a napi járatok száma, mivel egyre kisebb 

igény volt a vasúti közlekedésre, ma már csak 4 vonatpár jár Rudabánya és Kazincbarcika 

között. A vasutat kiváltotta a gépkocsipark számának növekedésével az autózás, hiszen ez 

kényelmesebb és gyorsabb módja az utazásnak. A vasúti pálya minõségének romlása 

folytán ma már csak �kis piros� egyfülkés motorkocsi jár, amit csak ritkán vesznek 

igénybe, mivel az állomás romos állapota és a vonat alacsony sebessége is visszatartó erõ.  

 A közlekedés másik ága szintén vesztese lett a bányabezárásnak, mivel az ún. 

munkásjáratok megszûntek, ezzel csökkentve a buszjáratok számát. Korábban a környezõ 

településekre csaknem óránként jártak a buszok, manapság azonban csak Kazincbarcikára 

van lehetõség egy-másfélóránként utazni. Erre ma is nagy igény mutatkozik, hiszen sokan 

járnak be a közeli városba vásárlás, piacozás, valamint egyéb szükségleti cikkek 

beszerzése okán. A munkásjáratok megszûnése leginkább Alsótelekest juttatta hátrányos 

helyzetbe, hiszen jelenleg csak napi pár járat érinti a települést.  

 Érdekesnek találtam, hogy a sokkal jobb gazdasági körülményekkel rendelkezõ 

Bad Bleiberg esetében is jelentõs szerepet töltöttek be a munkásokat szállító buszjáratok. 
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A bánya bezárását követõen a járatok számát annyira lecsökkentették, hogy szombat és 

vasárnap már egyetlen busz sincs, még a közeli nagyváros Villach felé sem. Vagyis akik 

nem rendelkeznek gépkocsival, azok hétvégére be vannak zárva a településre.  

A BBU vezetõje elmondta, hogy a 6 km hosszú településen két iskola mûködött, a 

távolabbi Kreuth-i iskolába a munkásjáratok szállították a diákokat. Amikor az 

iskoláskorúak száma jelentõsen lecsökkent, illetve a buszjáratok megszûntével a távolabbi 

iskola elérése gondot jelentett, azt be is zárták. A folyamat természetesen azt váltotta ki, 

hogy mivel a szülõk jó része egyébként is Villach-ban dolgozik, ma már oda járatják 

iskolába a gyerekeiket.  

 Az egyéb vonalas infrastruktúrák tekintetében megállapítható, hogy az 

önkormányzati rendszer kiépítésével a magyarországi települések ellátottsága némileg 

javult. 

Alsótelekesen a villamos hálózatot már 1950-ben kiépítették, de már 1980-ban 

kiépült a településen a vezetékes vízhálózat is. 1999-ben került sor a telefonhálózat 

kiépítésére, és tervbe vették a szennyvízcsatorna rendszer megteremtését, mely mára 

elkészült és a lakások 90 %-ába bevezetésre került. A vezetékes gázellátás megvalósítása 

pénzügyi nehézségekbe ütközik, jelenleg mérnöki tervezõi szinten van meg. A településhez 

legközelebb esõ vasútállomás a 9 kilométerre fekvõ Rudabányán található, a legközelebbi 

fõútvonal, a 27-es számú 7 km-re, a 26-os 20 km-re van a településtõl. Több leírásban is 

tévesen jelenik meg Alsótelekes megközelíthetõsége, általában azt írják, hogy csak egy 

irányból, Szuhogy felõl, lehet elérni a települést. Ez nem igaz, mert a legtöbb buszjárat 

Rudabánya-Felsõtelekes irányából érkezett és érkezik ma is a faluba, és ez az irány sokkal 

nagyobb forgalommal bír, mint a Szuhogy-Szendrõ irányába menõ út.  

 Felsõtelekes 275 lakóépületébõl 236 rendelkezik vezetékes vízzel, a telefonnal való 

ellátottság szintén jelentõsen emelkedett: 120 fõ rendelkezik jelenleg elõfizetéssel, ez 40 

%-os arány. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére 2001-ben került sor, jelenleg a 

legtöbb lakóházba be van kötve a csatorna. A vezetékes gáz bekötésére az önkormányzat 

megpróbál pályázni, és jó esélye van annak, hogy hamarosan ez a beruházás is elkészül. A 

másik érdekesség, hogy Felsõtelekesen a legtöbb lakás rendelkezik kábel TV elõfizetéssel, 

az egész településen mûködik a hálózat. Az utak állapota is jónak mondható, mindegyik út 

burkolt, portalanított. A legközelebbi vasútállomás szintén Rudabányán, 5 km-re fekszik.  
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 A faluban óvoda, általános iskola, mûvelõdési ház, valamint idõsek otthona is 

mûködik, ezek kezelése az önkormányzathoz tartozik. A kiskereskedelmi egységek száma 

jelenleg 8, melynek fele élelmiszer bolt, ezen kívül 2 italbolt is üzemel. Örvendetes módon 

nõtt a településen a vállalkozások száma, ami arra utal, hogy az itt élõk lassan kezdik 

megtalálni az új megélhetési forrásokat. A jelenleg mûködõ 17 vállalkozásból 3 Kft-ként, 2 

Bt-ként, míg 10 egyéni vállalkozásként mûködik. Rudabánya központtal mûködõ, hetente 

kétszer nyitva tartó, fiók gyógyszertár szolgáltatásait is igénybe vehetik az itt élõk. 1999-

ben még saját orvosa is volt a településnek, ma azonban már csak hetente kétszer van 

orvosi rendelés, a doktornõ Rudabányáról érkezik.  

 Rudabánya ellátottsága a vonalas infrastruktúrák tekintetében nagyon jónak 

mondható, mivel vízzel, villannyal, telefonnal az egész település ellátott, valamint a 

vezetékes gáz is kiépített és a lakások nagy részében ezzel történik a fûtés. A 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 75 %-os, a településen kábeltelevízós rendszer 

mûködik. Rudabánya közúton és vasúton is viszonylag jól megközelíthetõ, minden útja 

burkolt, portalanított. A településen orvosi rendelõ és állandó orvosi ügyelet, valamint 

gyógyszertár is mûködik. Óvoda és iskola is van a községben, az iskola épülete mellett egy 

tornaterem, valamint tanuszoda található, melyet 1981-ben építettek. Az üzemeltetés 

magas költségei miatt az uszoda ma már nem mûködik. A meglévõ 30 kiskereskedelmi 

üzletbõl 14 élelmiszerbolt, 8 pedig vendéglátóipari egység. A vállalkozások száma 78; 

megoszlását tekintve 6 Kft-ként, 13 Bt-ként és 59 egyéni vállalkozásként mûködik.  

 Bad Bleiberg település kedvezõbb gazdasági helyzetben van, ezért a település 

minden lakása vízzel, szennyvízzel, telefonnal és villannyal ellátott. A vezetékes gáz 

hálózat kiépítésének vizsgálata azért nem értelmezhetõ az alapellátottság mérõszámaként, 

mint a magyarországi települések esetében, mert itt a lakások fûtése sokoldalúbb.  

A 915 lakás tekintetében mindössze 287 nem rendelkezik központi fûtéssel, a többi 

épület fûtése házi központtal megoldott. A legtöbb esetben fûtõolajjal tüzelnek, ezt követi a 

fa, majd a szén, és a villamos áram felhasználása. A gázzal történõ fûtés csak 38 esetben 

fordul elõ, illetve 10 háztartás használ megújuló energiaforrást a lakás fûtésének 

biztosítására, általában napenergiát.  

A településen 22 épületet hasznosítanak hotelként, illetve szálláshelyként, míg 11 

épület irodaként kerül használatba. A nagy- és kiskereskedelmi üzletek száma 12, míg 

üzemként 28 épületet hasznosítanak, a szabadidõs tevékenységeket 6 szolgáltatóhely 
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biztosítja. A közlekedés fõ iránya a közeli nagyváros Villach felé irányul, az utak jó 

állapotúak, burkoltak, portalanítottak.  

7.3.1. Az empirikus vizsgálat eredményei, lakáskörülmények  
 

 A bányászok többsége, az üzem által épített lakásokban élt és él még ma is. Az 

egykori bányászok esetében a legtöbb lakóépület ma már saját tulajdonban van, a 88-ból 

86, csak egy-egy esetben jelölték meg a szolgálati lakást, illetve a bérlakást. 

Magyarországon a lakások hosszútávú bérlése nem túl elterjedt, ennek oka, hogy 

gazdaságilag nem érzik az emberek stabilnak a körülményeket, ezért minél elõbb 

szeretnének saját lakáshoz jutni. Ezzel szemben Bad Bleiberg-ben megfigyelhetõ, hogy a 

bányászlakások az egykori bányaszervezet utódának a tulajdonában vannak, azokat 

felújítják, komfortosabbá teszik, és bérlakásokként kiadják. A népesség fogyásával és a 

bevándorlások csökkenésével azonban több ilyen épület üresen áll, mivel nagyobb a 

kínálat, mint a kereslet.  

 Arra a kérdésre, hogy ki építette a házat, a válaszadók közel kétharmada, 64 %, 

jelölte meg, hogy a család építette (23. ábra).  

64%
12%

20%

3%

1%

család építette bánya segít hitel, telek teljesen a bánya építette
önkormányzat család és bánya

 

23. ábra. A megkérdezettek megoszlása a lakások építtetõi szerint (2000.) 
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A második nagyobb csoporthoz azok tartoznak, akik számára teljesen a bánya 

építette a lakóházat (20 %). Jellemzõ azonban az is, hogy a bánya segített az építésben, 

vagy hitellel, vagy olcsóbban adta a telket; ide tartozik 12 %. Mindössze 3 %-ot tesznek ki 

azok, akik olyan lakásban, vagy házban élnek, amit az önkormányzat épített, és mindössze 

1 % jelölte meg azt a változatot, hogy a család és a bánya közösen. A jellemzõ folyamatok 

között ma megtalálható, hogy az önkormányzat a nagyon rossz állapotban lévõ lakásokat 

megpróbálja megvásárolni, és onnan a lakókat áthelyezni a településen lévõ más 

épületekbe, esetleg más faluba. Ennek oka, hogy az egykori komfort nélküli házakban élõ 

szegényebb lakosok nem tudják sem felújítani, sem megfelelõen fenntartani, még az állag 

megóvás szintjén sem, a lakásokat.  

 A házak típusát tekintve különbséget lehet tenni a hagyományos lakóházak, és a 

bánya által épített tömb, vagy sorházak között (24. ábra).  

7%

52%

22%

5%

14%

hagyományos paraszt földszintes családi családi többszintes
bányász sorház bányász emeletes

 

24. ábra. A lakóházak építési típus szerinti megoszlása (2000.) 

 

Alsótelekesen és Felsõtelekesen természetesen az elõbbiek vannak túlsúlyban. A 

legtöbb hagyományos parasztház, mely a megkérdezettek 7%-ának ad otthont, 

Alsótelekesen van. A megkérdezettek több mint fele, 52 %, él hagyományos földszintes 

családi házban, ezek jelentõs része a hetvenes években épült sátortetõs, ún. �kocka� ház. 
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A másik jellegzetes családi házas csoportot, 22 %-kal, a többszintes épületek adják. 

Ezt követõen megjelennek a települések arculatát egyedivé tévõ bányászházak, melyek 

csak Felsõtelekesen és Rudabányán fordulnak elõ. Bányász sorházban mindössze a 

válaszadók 5 %-a lakik, míg 14 % él bányász emeletes házban. 

 A házak többségéhez tartozik némi telek is, ennek hiánya legnagyobb mértékben a 

bányász emeletes házaknál figyelhetõ meg, ahol a kiskertek mellett nem mindig van 

nagyobb telekrésze a lakóknak; a 12 közül 10-hez nem, 2-höz pedig tartozik telek. A telkek 

nagysága eltérõ, a legkisebb 60 m2, míg a legnagyobb 4000 m2, így az átlagos 

teleknagyság 1172 m2.  

 A lakások építési idõ szerinti megoszlását a települések szerkezetét elemzõ 

fejezetben részletesen bemutatom. Az empirikus vizsgálat eredményeinek feldolgozásakor 

a népszámlálások során alkalmazott osztásközöket használtam. A megkérdezettek közül 

négyen élnek 1919 elõtt épült házban. Hét lakóház 1920-1944 között, míg a legtöbb, 12, 

1945-1959 között épült, amikor a bányászlakások építése második �virágzását� élte. 1960-

tól 1969-ig épült lakásban élnek 7-en, míg 8 ház 1970-1979 között, 6 pedig az 1980-1989 

közötti idõszakban épült. 1990-tõl napjainkig épült lakásban mindössze egy válaszadó él. 

A három település esetében összesítve is jellemzõ, hogy az épített lakások száma 2001-ig 

folyamatosan csökkent, fõképp az utóbbi 15 évben.  

 A 2001-es népszámlálás alapján Alsótelekesen az egy lakásra jutó átlagos 

alapterület 67 m2, Felsõtelekesen a legmagasabb az érték, ott 77 m2, míg Rudabányán a 

legalacsonyabb 65 m2. Az empirikus vizsgálat eredményei alapján átlagosan 86 m2 jut egy-

egy lakásra a legkisebb alapterület 42, míg a legnagyobb 160 m2.  

 Az 4. táblázatban látható, hogy a három településen hogyan oszlanak meg a lakások 

a szobák számát tekintve 2001-ben, az empirikus vizsgálat során elemeztem azt is, hogy az 

építés típusa és a szobaszám milyen összefüggésben van egymással. 

4. táblázat. A települések lakásainak szobaszám szerinti megoszlása 

Forrás: KSH 2002. 

 

Település összes 
lakás 1 szoba 2 szoba 3 szoba 4-x 

szoba 
Alsótelekes 92 8 50 32 2 
Felsõtelekes 275 41 75 92 67 
Rudabánya 1171 363 469 246 93 
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A szobák számát tekintve a legkisebb az 1, míg a legnagyobb az 5 szobás lakás, az 

átlagos szobaszámot tekintve az eredmény 3 szoba. A feltevésem az volt, hogy a bánya 

által épített lakások esetén több lesz a kevesebb szobaszámmal bíró lakás, ezt Rudabánya 

településföldrajzi jellemzése is alátámasztja. Az 1171 lakásból a legtöbb kétszobás, 469, 

ezt követi az egyszobás lakások száma, ami 363. Az empirikus elemzés azt mutatja, hogy a 

családi házak esetén jellemzõ a magasabb szobaszám, ennél a típusnál az egyszobás házak 

száma csupán kettõ, míg a háromszobás lakóépület vezet, ide 25 ház tartozik. Az egykori 

bányászok közül nyolcan négyszobás, hárman pedig ötszobás családi házban laknak.  

 A bánya által épített lakások elemzése során megfigyelhetõ, hogy a 27 lakás közül 

három egyszobás, vagy másfél szobás, a legtöbb, 13, kétszobás és viszonylag alacsony a 

több szobás lakások aránya. Ennél a csoportnál hat háromszobás, négy darab négyszobás 

és mindössze egy ötszobás lakás van. A felszereltség ma már jónak mondható, régebben az 

egy szoba-konyhás lakásokban nem volt külön fürdõszoba, de azóta a mai igényeknek 

megfelelõen átalakították azokat. A megkérdezettek között mindössze két esetben fordul 

elõ, hogy nincs fürdõszoba és mellékhelység.  

 Fontos kérdésnek tartottam, hogy milyen típusú a lakások fûtése, mivel 1990-ig a 

környéken mûködõ szénbányák (Ormosbánya, Felsõnyárád határában Feketevölgy) 

folyamatosan biztosították a lakossági szénellátást. Ez a megoldás lehetõvé tette a vegyes 

tüzelést is, a szén és fa közös felhasználását, késõbb, mivel mindkét bánya bezárt, ez a 

fûtésmód háttérbe szorult és azt felváltotta a gáztüzelés. Rudabányán már a lakások 

nagyobb része ilyen fûtéssel rendelkezik, de Alsótelekesen és Felsõtelekesen is tervbe 

vették a központi gáz bevezetése. Ez a fajta egyoldalú fûtésmód azonban eléggé 

kiszolgáltatottá teszi a felhasználót, mivel a gáz árát központilag határozzák meg. A 25. 

ábra mutatja be a megkérdezettek megoszlását a lakások fûtésének típusai alapján, itt már 

látható, hogy gázfûtés különbözõ fajtái vezetik a sort 44 %-kal, ezt követi a szén- és 

fatüzelésû központi fûtés, vagy kályha, 43 %. A magas költségek miatt háttérbe szorul a 

villanytüzelés (5 %), valamint a megkérdezettek 8%-ánál van ún. vegyes típus (a gáz és a 

szén-vagy a fatüzelés közösen). 
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22%

5%13%

30%

8%

központi gáz gázkonvektor villanyfûtés szén és fa központi szén és fa kályha vegyes

 

25. ábra. A lakások megoszlása fûtésük típusa szerint (2000.) 

 

A települések infrastrukturális és egyéb ellátottságához kapcsolódó fõbb megállapítások:  

 Magyarországon az önkormányzati rendszer kialakítását követõen a települések 

vonalas infrastruktúrája fejlõdött, és e tekintetben nincs lemaradás Bad Bleiberg mögött. 

Mindhárom hazai településen megtörtént a szennyvíz- és telefonhálózat kiépítése, valamint 

Rudabányán a gázhálózat is elkészült. A közlekedési viszonyok átalakulásával a 

települések megközelíthetõsége rosszabbodott, ami a lehetséges befektetõk távolmaradását 

is maga után vonja. Legérzékenyebben az ún. munkásjáratok megszûnése érintette a 

településeket. A 6 km hosszú Bad Bleiberg-ben iskolát zártak be emiatt, és a zsákutcás 

helyzetben lévõ Alsótelekes elérhetõsége is romlott. A települések alapellátása mind a 

négy esetben megoldott. Az empirikus vizsgálat eredményei alapján kijelenthetõ, hogy az 

egykori bányászok közül többen élnek családi házban, mint bányász sor-vagy emeletes 

épületben. Az átlagos lakásnagyság 86 m2-re adódott, a szobák száma pedig 3. A családok 

leginkább gázzal, vagy fával és szénnel vegyesen fûtenek. Az épített lakások állaga 

közepesnek, jónak mondható.  
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7.4. A vizsgált települések foglalkoztatási szerkezete, iskolai 
végzettség és munkanélküliség 
 

A bányásztelepülések lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlására az 

1970-es évek után jellemzõ volt a szakmunkások, valamint az annál alacsonyabb 

végzettséggel rendelkezõk magas aránya. Ennek oka, hogy nagy számban vettek fel segéd-

és betanított munkaerõt, valamint a magasabb beosztásúak hamarabb értesültek a felmerülõ 

problémákról, így hamarabb költöztek el más településekre, szereztek új munkahelyet. 

A vizsgált társadalmi csoport � a bányászok � esetében a bezárást követõen az 

egyes rétegek helyzete eltérõen alakult. Az MTA FKI felmérésébõl kiderül, hogy fõképp a 

termelésirányítók és vezetõk, valamint családtagjaik költöztek más településekre, 

elsõsorban Kazincbarcikára, Miskolcra, Szendrõbe. 

A bányabezárás mégis a földalatti szakmunkások csoportját érintette a 

legérzékenyebben, hiszen közülük valók azok, akik többgenerációs bányászcsaládokból 

származnak, és az õ szakmájuk váltható át a legnehezebben. Jórészük, amíg munkaképes 

korban volt, átkerült a Borsodi Bányavidék valamely szénbányájához, nagyrészüket 

azonban korkedvezménnyel nyugdíjazták, átlagéletkoruk és a bányánál eltöltött szolgálati 

éveik száma erre lehetõséget is nyújtott. 

Az alacsonyan kvalifikált csoportok fõképp a földalatti és külszíni segéd- és 

betanított munkások közül került ki. Õket a magas kereseti lehetõség vonzotta a bányához, 

igazán nem kötõdtek a településekhez, mobilisabbak voltak a többi rétegnél és jórészük a 

bánya megszûnésével továbbállt.  

A külszíni szakmunkások kedvezõbb helyzetben voltak, hiszen szakmájuk olyan 

volt, amit sikeresen kamatoztathattak más üzemeknél is. Akik a családjuk révén erõsebben 

kötõdtek a vizsgált településekhez, azok ingáztak inkább, míg azok, akik kevésbé kötõdtek 

a településekhez a munkahelyváltással lakóhelyet is váltottak (Perger É., 1991).  

 Az ausztriai viszonyok az iskolai végzettség tekintetében némiképp megegyeznek, 

de a foglalkoztatottság alapján jelentõs eltérések mutatkoznak. A Bad Bleiberg-i 

bányaüzemnél a fokozatos létszámleépítéssel elkerülték a hirtelen, nagy számban 

felszabaduló munkaerõ okozta problémákat. A záráskor rendelkezésre álló létszámból pár 

embert �átmentettek� a szolgáltatási szektorba, ill. az idegenforgalomba.  
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7.4.1. A népesség iskolai végzettség szerinti jellemzése  
 

 A három magyarországi település lakossága iskolai végzettségét tekintve 

alacsonyan kvalifikált (26. ábra). Ez azt jelenti, hogy a nyolc általánost és 

szakmunkásképzõt végzettek aránya magas, míg az egyetemet vagy fõiskolát végzetteké 

alacsony. Alsótelekesen jelenleg a foglalkoztatottak száma 22 fõ, általános iskolai 

végzettséggel rendelkeznek 9-en, 8 fõnek van valamilyen szakmája, de érettségi nélkül, és 

mindössze 5-en végeztek középiskolát érettségivel. A település aktív népességébõl senki 

nem rendelkezik felsõfokú végzettséggel. Ezzel az aránnyal jelentõsen eltér akár a 

statisztikai kistérség, akár a másik két település jellemzõitõl.  

 Felsõtelekes esetében a foglalkoztatottak száma 187. Ebbõl 1 fõ kevesebb, mint 8 

osztályos általános iskolai végzettséggel bír, 45 fõ csak általános iskolát, 75-en 

szakmunkásképzõt végeztek. 46 fõ rendelkezik középiskolai végzettséggel és érettségivel, 

valamint 20 fõnek van felsõfokú képesítése, fõiskola vagy egyetem. Felsõtelekesen a 

legmagasabb azok aránya, akik érettségi nélküli középiskolát végeztek (40,1 %), ez az 

érték a kistérség, valamint Rudabánya esetében is 35 % körül alakul.  

 Rudabányán a foglalkoztatottak száma 634 fõ, akik közül 1-nek van 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettsége, 118-an elvégezték az általános iskolát, 225 munkavállaló 

rendelkezik szakmunkás képesítéssel. 222 fõ középiskolát végzett érettségivel, a másik két 

falutól, valamint a kistérségi adattól is ebben az arányban tér el leginkább. Rudabányán az 

érték 35 %, míg a másik két településen csak 22-24 %. A fõiskolai vagy egyetemi 

diplomával rendelkezõk száma 68. Ez teljesen megegyezik Felsõtelekes adatával (10,72 

%), azonban alatta marad a kistérségi átlagnak (14 %). 
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26. ábra. A magyarországi települések és a kistérség foglalkoztatottjainak megoszlása 
iskolai végzettség szerint 2001-ben 

 Bad Bleiberg teljes népességére adták meg az adatokat, a 15 évesnél fiatalabb 

korcsoportok kivételével, ez 2365 személyt jelent. Általános iskolával rendelkezik 837 fõ, 

ipari iskolát végzett 1050 fõ, míg szakmunkásképzõt 221 lakos. Általános képesítést nyújtó 

magasabb iskolával bír 56 fõ, szakképesítést adó magasabb iskolával 93 fõ, érettségivel 

bõvített ipari iskolát végzett 5 fõ, 46 lakos fejezte be tanulmányait szakképzettséget adó 

felsõfokú intézményben és 57 fõnek van fõiskolai vagy egyetemi diplomája. Az arányokat 

tekintve az ipari iskolát végzettek adják a 44 %-ot, míg a felsõfokú végzettséggel 

rendelkezõk aránya nagyon alacsony, mindössze 4,3 %. 

Az empirikus vizsgálat során, iskolai végzettségüket tekintve, a megkérdezettek 

megoszlása jól tükrözi a bányászatban alkalmazott munkaerõ általános jellemzõit. A bánya 

legtöbb foglalkoztatottja segéd- és betanított munkás, illetve szakmunkás volt. A 

legnagyobb csoportot, 30 %-kal, a csak alapfokú végzettséggel, általános iskola nyolc 

osztálya, rendelkezõk, valamint 37 %-kal a szakmunkásképzõt, vagy szakiskolát végzettek 

adják. A felsõfokú végzettségûek száma alacsony, az összes megkérdezett arányában, 

mindössze 6% (27. ábra).  



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 80 

8%

30%

37%

16%

3%
6%

kevesebb 8 osztálynál 8 általános
szakmunkás, szakiskola szakközépiskola, technikum
gimnázium,egyéb középiskola fõiskola, egyetem

 

27. ábra. A vizsgálatban résztvevõk iskolai végzettség szerinti megoszlása (2000.) 

 Az iskolai végzettség alapján elmondható, hogy a településeken máig érezhetõ a 

bányászatban általánosan jellemzõ megoszlás, hiszen mind a négy esetben a legnagyobb 

arányban a szakmunkásképzõt végzettek vannak.  

 

7.4.2. A települések foglalkoztatási szerkezetében bekövetkezett 
változások  

 

A települések foglalkoztatási szerkezete az 1940-es évekig változatlannak 

tekinthetõ, ami az ipari foglalkoztatottak magas arányával jellemezhetõ, a bánya bezárását 

követõ években azonban szükség volt egy átrendezõdésre. Ennek következtében az iparban 

dolgozók aránya csökkent, míg a tercier szektor részesedése növekedett, ezen belül is a 

szolgáltatásban dolgozók aránya. Az összesített adatsorok az 1. melléklet 4. táblázatában 

találhatóak. 
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28. ábra. Alsótelekes aktív keresõinek foglalkozási megoszlása 1900-2001 között (SISKÁNÉ 
SZ. B. 2004.) 

Alsótelekes foglalkoztatási szerkezetét vizsgálva megfigyelhetõ, hogy a nagyüzemi 

bányászat megindulását követõen a mezõgazdasági foglalkoztatottak aránya csökkenésnek 

indult, majd amikor a bányánál kevesebb munkást alkalmaztak számosan visszatértek 

eredeti megélhetési forrásukhoz (28. ábra). 1920 után az iparban foglalkoztatottak száma 

folyamatosan emelkedett a mezõgazdaságból élõk rovására. 1949-tõl ez a folyamat tovább 

erõsödött, hiszen a bányánál ekkor magas kereseti lehetõségek voltak, amibõl az itt lakók 

jobban meg tudtak élni. 

Az 1970-es évek elejétõl megfigyelhetõ a tercier szektor elõretörése, a 

mezõgazdasági alkalmazottak és az ipari foglalkoztatottak száma is folyamatos csökkenést 

mutat. A vizsgált települések között mai napig Alsótelekesen található a mezõgazdaságban 

dolgozók legmagasabb aránya, csaknem 10 %. Ma már a tercier szektor súlya a 

legnagyobb, hiszen a bányabezárást követõen az ipari foglalkoztatottak aránya erõteljesen 

visszaszorult.  
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29. ábra. Felsõtelekes aktív keresõinek foglalkozási megoszlása 1900-2001 között 
(SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 

 Felsõtelekesrõl jártak a környékrõl legtöbben Rudabányára dolgozni, ennek 

bizonyítéka, hogy 1880. után már 20 évvel csaknem azonos arányban oszlottak meg a 

foglalkoztatottak a mezõgazdasági és az ipari szektor között (29. ábra). A II. világháború 

végéig tartó bizonytalan idõszakban némi emelkedést mutat a mezõgazdasági 

foglalkoztatottak aránya. Ezt követõen azonban nagyon erõteljesen visszaszorul a 

mezõgazdaság a tercier, de fõleg az iparban foglalkoztatottak arányával szemben.  

Az 1980-as évektõl a mezõgazdaság részaránya minimálisra csökkent, ezzel 

párhuzamosan a bányabezárást követõen az ipari foglalkoztatottak rovására folyamatosan 

nõtt a tercier szektor részesedése.  

Rudabányán a fõ foglalkoztatási ágazat 1900-tól kezdve az ipar volt, bár az 1910-

1941 közötti idõszakban, a bányászatban jelentkezõ problémák itt is megmutatkoztak. Ezt 

igazolja a vizsgált idõperiódus során a mezõgazdaságban foglalkoztatottak legmagasabb 

aránya, közel 30 %. 1949-et követõen már teljesen egyértelmû az ipari foglalkoztatottak 

�egyeduralma�, hiszen az 1980-as évekig a dolgozók 70 %-a ebben a szektorban 

helyezkedett el (30. ábra). 
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30. ábra. Rudabánya aktív keresõinek foglalkozási megoszlása 1900-2001 között (SISKÁNÉ 
SZ. B. 2004.) 
 

 Az 1980-as évek közepétõl, a bánya bezárását követõen, indult jelentõs változásnak 

a foglalkoztatási szektorok aránya, hiszen ettõl kezdve a mezõgazdaság súlya még kisebb 

lett, a legnagyobb vesztes az ipari szektor, míg a tercier szektorban dolgozók aránya a 

legmagasabb, több mint 50 %.  

Bad Bleiberg-ben csak három idõpontra kaptam meg a népesség foglalkoztatási 

ágazatokhoz kapcsolódó megoszlását, azonban az elsõ adat, az 1951-es, mutatja, hogy itt is 

az iparban foglalkoztatottak aránya volt a legmagasabb. A három hazai településtõl 

annyiban tér el ez a szerkezet, hogy itt már ekkor is nagyon alacsony a mezõgazdaságban 

dolgozók aránya, és magasabb a tercier szektor részesedése (31. ábra). A bánya bezárásáig, 

1993-ig, az iparban dolgozók száma folyamatosan csökkent, a tercier szektorban dolgozók 

arányának növekedése mellett. A legfrissebb adatok elemzésekor figyelemre méltó, hogy 

kis mértékben ugyan, de 1991-tõl a mezõgazdaság részesedése nõtt. A tercier szektorban 

dolgozók száma a legmagasabb és itt is jelentõsen visszaesett, 50 év alatt felére csökkent, 

az iparban foglalkoztatottak száma.  
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Forrás: Statistik Austria 

31. ábra. Bad Bleiberg aktív keresõinek foglalkozási megoszlása 1951-2001 között 
(SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 
 

7.4.3. A népesség gazdasági státusz szerinti megoszlása, 
munkanélküliség 

A négy vizsgált település esetében két idõpontban elemzem a népesség gazdasági 

státusz szerinti megoszlását, 1990-ben (32. ábra), valamint 2001-ben (33. ábra).  

1990-ben Alsótelekesen a foglalkoztatottak száma 64 fõ (32 %) volt, ami ugyan a 

kistérségi aránytól lényegesen elmaradt (43 %), de a másik három településhez viszonyítva 

még elfogadható mértékû. Az inaktívak aránya mind a kistérségi, mind a másik három 

települési arányt jelentõsen, csaknem kétszeresen meghaladta (48,5 %). Ez az érték is 

mutatja, hogy Alsótelekes már ebben az idõben is korszerkezetét tekintve jelentõsen 

elöregedõ volt. Ezzel a tendenciával éppen ellentétes az eltartottak aránya (16,5 %), hiszen 

a többi esetben az érték 30 % fölötti volt. 2001-ben az adatok azt mutatják, hogy az aktív 

keresõk száma jelentõsen csökkent, 22 fõre. Az inaktív keresõk száma 98 fõre növekedett 

(60 %), csakúgy, mint az eltartottaké (22 %).  

Felsõtelekes és Rudabánya esetében 1990-ben a foglalkoztatottak aránya (38 %) 

elmaradt a kistérségi átlaghoz képest (43 %). Az inaktívak aránya is jelentõsebb eltérést 

mutat, hiszen a kistérségi 21 %-hoz képest 25, ill. 28 %. Az eltartottak tekintetében 
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Rudabányán volt a legalacsonyabb az érték (30 %), míg Felsõtelekesen közel azonos volt a 

kistérségi aránnyal (34 %). 
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32. ábra. A népesség megoszlása gazdasági státuszuk szerint 1990-ben (SISKÁNÉ SZ. B. 
2004.) 
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33. ábra. A települések népességének megoszlása gazdasági státuszuk szerint 2001-ben 
(SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 
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2001-re a helyezet jelentõsen megváltozott, a megyére jellemzõ, hogy 

nagymértékben csökkent a foglalkoztatottak aránya, mely tükrözõdik a kistérségi adatban 

is, ami 28 %-ra adódott  

A két település esetében ez az érték 21-22 % közelére esett vissza. Ennek 

megfelelõen nõtt az inaktívak aránya, mégpedig a legnagyobb mértékben Rudabányán 

(40%), de Felsõtelekesen is 36 %-ra. A legnagyobb egyezés az eltartottak arányát 

vizsgálva adódott, mindkét településnél megegyezett a kistérségi mutatóval (29 %). Ez az 

elõzõ népszámlálási idõszak tükrében azt mutatja, hogy a kistérségben jellemzõ a 

fokozatos elöregedés.  

 Bad Bleiberg lakosságából 1991-ben 36 %-ot tettek ki a foglalkoztatottak, ami 

meghaladja a magyarországi értékeket. Az inaktívak (24,6 %) és az eltartottak (36 %) 

megoszlása azonban már hasonlóan alakult. Hasonlóan egyezõ értéket adott a 2001-es 

adatsorban az eltartottak aránya, hiszen ez itt is 29 %. A legjelentõsebb eltérés, közel 10 

%-os, figyelhetõ meg azonban a foglalkoztatottak arányát vizsgálva (39 %). Az inaktívak 

aránya ugyan nõtt a 10 évvel korábbihoz képest (28 %), mégis jóval elmaradt a hazai 

települések és a kistérség adatai mögött. Ez azt mutatja, hogy az össznépességszám 

csökkenésével arányosan megtartotta a település a foglalkoztatási szerkezetét. 

A munkanélküliség tekintetében a két országban lévõ települések szintén eltérnek, 

hiszen Magyarországon 1990-ig nem beszéltek a munkanélküliek számáról. Bár ekkor is 

létezett már az un. látens, vagy �lappangó� munkanélküliség, mivel a bányászatban több 

alkalmazott volt, mint amennyire ténylegesen szükség lett volna. Ezzel szemben Bad 

Bleiberg-ben ilyen nem létezett, mert az eltérõ gazdaságpolitika következtében, csak annyi 

munkaerõt foglalkoztattak, amennyire ténylegesen szükség volt. A foglalkoztatott-

munkanélküli arányt foglalja össze az 5. táblázat.  

A négy vizsgált településnél a legnagyobb eltérés a munkanélküliek százalékos 

arányában mutatkozott meg a foglalkoztatottakhoz viszonyítva. 1990-ben a három 

magyarországi település munkanélküliségi mutatója már meghaladta a kistérségi értéket, 

ami 3,2 % volt. Ebben az idõszakban a legmagasabb érték Alsótelekesnél jelentkezett 

(9,4%). Rudabányán a kistérségi adat kétszerese (6,7 %), míg Felsõtelekesen ennél 

magasabb (7,6 %) érték adódott. Ez utóbbi ekkor még azonos volt a Bad Bleiberg-nél 

mutatkozó aránnyal. 2001-re a helyzet azonban jelentõsen megváltozott, hiszen a 

magyarországi településeknél jelentõs növekedés mutatható ki. Egyedül Alsótelekes 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 87 

esetében (22,7 %) fordult elõ, hogy a kistérségi adat meghaladta az arányt (27,5 %), 

azonban a másik két településnél az értékek ennél jóval magasabbak. Rudabányán a 

munkanélküliek aránya 37 %, míg a vizsgált települések között a legnagyobb mértékben 

Felsõtelekesnél nõtt meg az érték 47,6 %-ra. A hazai tendenciától eltérõen Bad Bleiberg 

munkanélküliségi mutatója 2001-re nemhogy nõtt volna, hanem némi csökkenést mutat 

(7,2 %).  

5. táblázat. A foglalkoztatott-munkanélküli arány változása 1990-2001 között a vizsgált 
településeken 

Forrás: KSH, Statistik Austria 

 

1990 / 1991 2001 

Munkanélküli Munkanélküli Település 
Foglalkozatott 

(fõ) 
fõ 

a 
foglalkoztatottak 

%-ában 

Foglalkoztatott 
(fõ) 

fõ 
a 

foglalkoztatottak 
%-ában 

Alsótelekes 64 6 9,4 22 5 22,7 

Felsõtelekes 328 25 7,6 187 237 47,6 

Rudabánya 1202 81 6,7 634 237 37,4 

Bad 
Bleiberg 1131 87 7,6 1085 79 7,2 

 

 

7.4.4. Az empirikus vizsgálat eredményei, foglalkozás, munkahely 
 

A kérdéseket két csoportra osztottam, az egyik rész arra vonatkozott, hogy a 

vasércbányánál hol dolgozott és mi volt ott a foglalkozása, a másik rész, pedig arra, hogy 

jelenleg hol dolgozik, mi a foglalkozása. A két kérdéscsoport közötti eltérésekbõl 

következtetni lehet arra, hogy meg kellett-e változtatniuk eredeti végzettségüket az egykori 

bányászoknak, illetve, hogy a képzettségüknek megfelelõen tudtak-e elhelyezkedni a 

bezárást követõen.  

 A bányánál eltöltött idõ megmutatja, hogy mennyire kapcsolódott össze az itt élõk 

élete és biztos megélhetése a munkahellyel. Már az 1985-ös vizsgálat eredményei is azt 
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mutatták, hogy a magas életkorú dolgozók több mint 20 éve dolgoztak a bányánál. Ezt 

igazolják az empirikus vizsgálat eredményei is, hiszen a bányánál eltöltött idõ átlagosan 

29,5 évre adódott, a szélsõértékek pedig minimálisan 1 évet, maximálisan 43 évet 

jelentettek. Ez is azt támasztja alá, hogy a településeken élõk számára a bánya hosszú 

távon megélhetést biztosító munkalehetõség volt, aminek elvesztésébe nehezen nyugodtak 

bele. Különösen azért érintette az itt élõket érzékenyen a mûvelés megszûnése, mert a 

munkakör és a képzettség generációról-generációra �öröklõdött�. 

 

külszínen

mélyszintenegyéb

kül- és mélyszint

mélyszint és egyéb

33%

13,6%
29,4%

21,6%

 

 

34. ábra. Az egykori alkalmazottak munkahely szerinti megoszlása (2000.) 

 A megkérdezettek egykori munkahelyük szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a 

legtöbben a bányánál eltöltött idõ alatt külszínen álltak alkalmazásban (33 %). A 

következõ két nagyobb csoportba azok tartoztak, akik több helyen, vagyis külszínen és 

mélyszinten is (20 %), vagy mélyszinti és egyéb munkakörben dolgoztak (26,7 %). Az 

egyéb munkahelyeken foglalkoztatottak aránya egyharmad, ezen belül a raktári 

alkalmazottak, illetve az irodában és a mûhelyekben dolgozók száma volt a legmagasabb 

(34. ábra). 

Az 1985-ös vizsgálat is két szempont szerint osztályozta az üzem dolgozóit, az 

egyik az volt, hogy külszínen, vagy mélyszinten végezték-e a munkájukat. A másik pedig, 

hogy milyen foglalkozási csoportba tartoztak A bányabezárás az egyes munkahelyeken 

dolgozó csoportokat eltérõen érintette, a legnagyobb veszteség a településeket az 
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értelmiségi réteg elvándorlásával érte. A másik gondot, amit mai napig nem sikerült 

elfogadhatóan megoldani, a nõi munkaerõ nagy száma jelentette. Az üzemben dolgozó nõk 

fõképp adminisztratív munkakörben, valamint külszíni segéd -és betanított munkásként 

voltak alkalmazásban. A család és a gyermeknevelés miatt nehezebben vállaltak munkát 

más településeken, kevesebbet ingáztak. Jelenleg Rudabányán egy varroda mûködik, ami a 

településen található nõi munkaerõt foglalkoztatni tudja, ez azonban csak 20 fõnek nyújt 

megélhetést. 

 A felszínalatti munkakörben dolgozók számára is nehézségekbe ütközött az új 

munkahely keresése. 1990-ig még átkérhették ugyan magukat valamelyik környékbeli 

szénbányához, de azt követõen ezek is beszüntették a termelést és így, csak pár éves 

haladékhoz jutottak azok, akik ezt a megoldást választották. Jobb helyzetben voltak azok a 

dolgozók, akik a mûhelyekben, vagy gépkocsivezetõként álltak alkalmazásban, hiszen a 

képesítésük alapján, õk szélesebb skálán válogathattak a munkahelyek között.  

A 35. ábrán megfigyelhetõ a válaszadók egykori munkahelyei szerinti megoszlás és 

az elhelyezkedés lehetõségének kapcsolata. 
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35. ábra. A munkahely jellege és az elhelyezkedés lehetõségeinek kapcsolata (2000.) 

 

A 29 fõbõl, akik külszíni munkahelyen dolgoztak, egy fõ már nem volt a bányánál a 

bezárás évében, 20-an pedig elhelyezkedtek. Ezzel szemben a mélyszinten alkalmazottak 
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között csak egyharmaduknak (4 fõ) sikerült elhelyezkedni újból, míg kétharmaduk a 

bezárást követõen nem dolgozott tovább. Ide nem csak azok tartoznak, akik nem találtak 

munkát, hanem azok is, akik a földalatt eltöltött éveik alapján már elõnyugdíjba mehettek. 

Az egyéb munkahelyek közül a mûhelyekben és irodákban dolgozóknál szintén nagyobb 

számban voltak, akik továbbra is alkalmazásban álltak, míg a vegyes munkahelyeknél, az 

arány ismét a nem dolgozók felé tolódik el.  

 A folyamatok részletesebb megértéséhez és pontosításához nagyban hozzájárultak a 

�Mi történt Önnel a bezárást követõen?� kérdésre adott válaszok. Mint már említettem a 

bányánál eltöltött idõ, valamint a mélyszinti munkahely hozzájárult ahhoz, hogy többen 

korkedvezményesen nyugdíjba vonulhattak, illetve rokkantsági nyugdíjra voltak 

jogosultak. A 36. ábrán megfigyelhetõ, hogy a megkérdezettek csaknem 40 %-a a bezárást 

követõen nyugdíjas (23 %), illetve rokkantnyugdíjas (16 %) lett. 
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36. ábra. �Mi történt Önnel a bezárást követõen 1985-ben?� (2000.) 

A RudaGipsz Kft.-nél kapott munkát 31 %. Egyéb üzemeknél sikerült 

elhelyezkednie a környék valamelyik településén 19 %-nak, míg volt, aki visszatért a 

mezõgazdasági munkákhoz, ahol háztáji gazdaságot létesített, ezzel próbálta a család 

megélhetését biztosítani. Kiegészítõ kereseti lehetõségként, vagy a család ellátásának 

biztosítására azonban többen tartanak állatot, vagy mûvelnek földet. A szõlõmûvelésnek 

hagyományai vannak a vidéken, a déli kitettségû lejtõk hasznosításának ez a módja 

elterjedt, a válaszadók között is 9 fõ rendelkezik szõlõvel. Szántót mûvelnek 4-en, köztük 
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az, aki gazdálkodó, míg 2 fõnek van a szántó mellett erdõrésze, és csupán 1 egykori 

bányász jelölte meg a rétet, vagy kaszálót. 72 esetben kaptuk azt a választ, hogy nem 

rendelkezik földdel a megkérdezett. Azok száma, akik állatot tartanak magasabb, mint 

azoké, akik földmûveléssel foglalkoznak. Mindössze 39-en nem tartanak semmilyen 

haszonállatot, a kertes házban élõk leginkább, tyúkot, és sertést nevelnek. A szarvasmarhák 

alacsony száma visszavezethetõ arra, hogy a településeken évekkel ezelõtt bezárták a helyi 

tejcsarnokokat, így megszûnt annak a lehetõsége, hogy a fölösleges tejmennyiséget 

értékesíteni tudják. Az adatok azt támasztják alá, hogy a mezõgazdaságba való visszatérés 

inkább kényszer szülte megoldás, mint valódi lehetõség. 

A bánya mûködését követõ rekultivációs munkák még 1990-ig elhúzódtak, ahol 

alkalmazták az egykori vasércbányászokat, bár nem túl nagy arányban (3 %). Õk 1989-ig 

még alkalmazásban álltak, majd munkanélküliek lettek. 6 %-a az egykori bányászoknak 

már nem dolgozott a bezárás évében a vasércmûnél, azért kerültek mégis bele a 

vizsgálatba, mert csak néhány évvel korábban szûnt meg a munkaviszonyuk.  

A bánya bezárásához kapcsolódó dokumentumokban megtalálhatók azok a jövõre 

vonatkozó tervek melyeket a bánya vezetõi vázoltak fel az alkalmazottak további 

foglalkoztatására:  

 Zeolit szárítás: Megvalósítható a volt barnavasérctörõ rekonstrukciójával és a hegyaljai 

Rátka község mellett nyitott zeolit bánya fejlesztésével. 

Alkalmazható létszám: 12 fõ 

 Kalcinált kovaföld termékek elõállítása: A dúsítómû meglévõ berendezései alkalmassá 

tehetõk az erdõbényei kovaföld kalcinálására. 

Alkalmazható létszám: 173 fõ 

 Barit flotálása: A vasércdúsítás során összegyûlt meddõ közel 20 % barit (BaSO4) 

tartalommal rendelkezik. 

Alkalmazható létszám: 37 fõ 

 Gipszbánya és elõkészítõmû: A már befejezett geológiai kutatások alapján a mûködõ 

dolomitbánya közelében, Alsótelekesen gipszbánya nyitására van lehetõség. A bezárás 

során fokozatosan felszabaduló létszámból a fejlesztések után a munkások alkalmazása 

megoldódik. 

Alkalmazható létszám: kb. 304 fõ  
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A fenti lehetõségek közül ma már tudjuk, hogy csak ez az utóbbi valósult meg, a 

vasércbánya utódjaként létrejött a RudaGipsz Kft., azonban az alkalmazott létszám a 

tervezett alatt maradt. 

A másik megoldás a feleslegessé vált munkaerõ elhelyezésére a még mûködõ 

szénbányákhoz való átcsoportosítás volt. Ennek keretében a Rudabányán alkalmazott 

munkásokat a Felsõnyárád határában mûködõ Feketevölgyi Bányaüzemhez irányították át. 

Ezen kívül személyi pótlékot kaptak azok, akiket egyik üzembõl a másikba 

csoportosítottak át a bányán belül. Jövedelem-kiegészítésben részesültek, akik az egyes 

üzemektõl más vállalathoz kerültek. Végkielégítést a tovább nem foglalkoztatható, 10 év 

földalatti munkaviszonnyal rendelkezõ, még nem nyugdíjképes dolgozók kaptak, ha a 

foglalkoztatás új munkahely létesítésével vagy jövedelem-kiegészítés útján nem volt 

megoldható. 

A kérdéskör második felénél (�Hol dolgozik jelenleg?�) már kitûnik, hogy 

mindössze a megkérdezettek 26 %-a dolgozott 2000-ben, valamint a nyugdíjasok és a 

rokkantnyugdíjasok száma is jelentõsen emelkedett 1985 óta.  
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dolgozik nyugdíjas rokkantnyugdíjas
munkanélküli háztájiban dolgozik

 

 

37. ábra. A megkérdezettek megoszlása gazdasági státuszuk szerint 2000-ben 
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Ha összevetjük a 36. ábrát a 37.-kel, akkor megállapítható, hogy a nyugdíjasok 

aránya 23 %-ról 48 %-ra növekedett, aminek oka, hogy a kérdõíves felmérés idejéig eltelt 

15 év alatt többen elérték a nyugdíjas kort. A rokkantnyugdíjba vonulók között ez az arány 

úgy alakult, hogy a bezárás után a megkérdezettek 16 % volt rokkantsági nyugdíjban, míg 

2000-ben már 22 %. A munkanélküliek aránya is nõtt, 3 %-ra, míg a háztájiban dolgozók 

száma ugyanannyi maradt.  

 A felvételezés idején a válaszadók fõleg a kistérségben, vagy a megyében 

helyezkedtek el, egy fõ Budapesten talált munkát, és csupán egy fõ dolgozott külföldön. 

Vagyis azok az egykori bányászok, akik kitartottak a településeken, általában csak olyan 

távolságban kerestek megélhetést, ahová napi ingázással eljuthatnak. A legtöbben a bánya 

utódvállalatához, a RudaGipsz Kft.-hez kerültek, Alsótelekesre. A munkahelyek 

telephelyei között Rudabánya mellett Kazincbarcikán dolgoznak még nagyobb számban 

(38. ábra).  

 A cégek között szerepeltek ipari Kft- k (pl.: Alufix Kft.), valamint a 

Városgazdálkodási Vállalat, a Borsodchem Rt., a berentei Hõerõmû, a TIGÁZ.  
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38. ábra. A megkérdezettek megoszlása a munkahelyek telephelyei szerint 1985 után 

(2000.) 
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 A legtöbben, 11-en, napi rendszerességgel ingáznak munkahelyükre, míg egy fõ 

csak havonta, vagy kéthavonta látogat haza lakóhelyére. A válaszadók közül 15 fõ 

továbbra is szakmunkásként dolgozik. A termelésnél, illetve egyéb munkahelyen 

vezetõként áll alkalmazásban 8 fõ, de csupán egy fõ az, aki diplomát igénylõ, szellemi 

munkakörben dolgozik. Mindössze két fõ dolgozik betanított munkásként, és egy fõ 

segédmunkásként. Az egykor a bányánál alkalmazásban állók közül, csupán egy ember 

vezet vállalkozást.  

Az MTA FKI által végzett vizsgálat során kiderült, hogy teljes családok 

megélhetése csak a bányától függött, mivel mindenki ott dolgozott. Így a kérdõív is 

tartalmazott olyan kérdést, hogy a családból dolgozott-e még valaki a bányánál.  
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39. ábra. A megkérdezettek családjából a bányánál dolgozók megoszlása a rokonsági 
kapcsolatok alapján (2000.) 
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A 39. ábrán látható, hogy a megkérdezettek közül csak 38 fõ válaszolt nemmel. 50 

fõnek valamelyik családtagja szintén a vasércbánya alkalmazásában állt, de volt, amikor a 

testvér, a szülõ, a gyermek és a házastárs is a bányánál dolgozott.  

 A kazincbarcikai Munkaügyi Központ adatai szerint a kistérségben legmagasabb 

számban a szakmunkások keresnek állást és kapnak munkanélküli segélyt. A bezárást 

követõ évek folyamán a megkérdezettek közül 23 fõ volt munkanélküli és részesült 

hosszabb-rövidebb ideig segélyben.  

 A legtöbb esetben a válaszadók azt mondták, hogy egy évig tartott a munkanélküli 

viszony, ezt követõen a három hónapot adták meg, míg a leghosszabb idõ 36 hónap volt.  

 

A települések foglalkoztatási szerkezetére és a munkanélküliség alakulására vonatkozó 

fõbb megállapítások:  

 A négy település népességének megoszlása az iskolai végzettséget tekintve hasonló. 

Jellemzõ az alapfokú iskolát (általános iskola 8 osztálya), valamint a szakmunkásképzõt 

végzettek magas aránya. A kérdõívre választ adó egykori bányászok között is ez a két 

kategória volt a leggyakoribb. Mind a két mintaterületen növekedett a foglalkozási 

szerkezetben a tercier szektor súlya.  

 A népesség gazdasági státuszát vizsgálva elmondható, hogy 1990-2001 között a 

három magyarországi településen nagymértékben csökkent a foglalkoztatottak, míg nõtt az 

inaktívak és eltartottak aránya. Bad Bleiberg-ben az adott idõszakban ez a szerkezet 

hasonló szinten stabilizálódott. A munkanélküliek aránya a foglalkoztatottakhoz 

viszonyítva szintén jelentõs eltérést mutat. Rudabányán és Felsõtelekesen ötszörösére, míg 

Alsótelekesen több mint kétszeresére emelkedett az érték, az ausztriai településen nem 

változott.  

Az egykori bányászok relatív többsége a bezárást követõen nyugdíjba vonult (23 

%), vagy rokkantnyugdíjas lett (16 %). Az empirikus vizsgálat feltárta, hogy a 

megkérdezettek 26,1 %-a volt 1985-2000 között munkanélküli, átlagosan 12 hónapig. Bad 

Bleiberg-ben a BBU (Bleiberger Bergwerks Union) vezetõjének közlése alapján az egykori 

alkalmazottak 15 %-a vonult nyugdíjba a bezárást követõen, valamint 25 %-uk lett 

rokkantnyugdíjas. A magyarországi végkielégítéshez hasonló különleges segélyt kapott az 

egykori alkalmazottak 30 %-a, mégpedig azok, akik elmúltak 50 évesek. Korábbi 

életszínvonalukat a bányászok nem tudták megtartani Ausztriában sem. 
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8. A települések alaprajzi változásai 
 A bányásztelepülések jellegzetességei, melyek egyedi arculatot adva 

meghatározzák azok összképét, a bánya által épített sor- és társasházak. A bányamunkások 

letelepítésének, így a mûködéshez szükséges, állandó munkaerõ biztosításának egyik 

módja az volt, hogy a bánya vezetõsége gondoskodott a lakásokról és egyéb ellátásról, 

mint például az élelmiszer, vagy az orvosi ügyelet. Az MTA FKI felmérésében (1985.) 

jellemezte Rudabánya funkcionális-morfológiai szerkezetét, melyben már az is megjelent, 

hogy a vasérctermelés megszûnésével és a termelési szerkezet átalakulásával a 

szociálgeográfiai tér felbomlása be fog következni (CSÉFALVAY Z.-KOCSIS K. 1990.). Ez a 

folyamat kissé eltérõen, de Bad Bleiberg-ben is nyomon követhetõ, hasonló okok miatt.  

A fejezetben a fõ hangsúlyt annak bemutatására helyeztem, hogy miként 

növekedtek a települések a bányászat hatására, valamint milyen változásokat hozott a 

bányabezárás. Az egyes települések funkcionális szerkezetének jellemzésétõl eltekintek, 

mivel annak bemutatásához a település minden lakójával kérdõíves felmérést kellett volna 

készíteni, ami a disszertációnak nem célja. A hatások elemzésénél azonban, ahol van adat, 

ott utalni fogok a változásokra, illetve részletesebben jellemzem a korábbi kutatásnál 

Felsõtelekes és Alsótelekes településfejlõdését, mivel itt is megfigyelhetõek, bár eltérõ 

súllyal, a bányászat és a bányabezárás hatásai.  

 

8.1. Alsótelekes településfejlõdése, az épületek jellegzetességei  
  

Alsótelekes dombokkal körülölelt völgyben, a Telekes-patak bal partján fekszik (2. 

melléklet, 1. kép). Legfõbb jellemzõje, hogy zsákutcás helyzetben lévõ település, a 

megközelítése két irányból, Szuhogy és Rudabánya-Felsõtelekes felõl is lehetséges. 

Alaprajzát tekintve az orsós alaprajzú, szalagtelkes településekhez hasonlít leginkább, 

hiszen a fõutca középsõ részén parkos terület található, melynek két oldalán a fõutca is 

szétválik (40. ábra).  
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40. ábra. Alsótelekes alaprajza és fõbb épületei (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 

 A település az 1800-as évek közepén Borsod vármegyében helyezkedett el, 1389 

hold volt határának kiterjedése, amelybõl 33 hold tartozott a belsõséghez. A település körül 

akkoriban még a tájhasználat változatosabb képet mutatott, mint napjainkban, hiszen 399 

hold volt a szántóföldek nagysága, ezen kívül 134 hold rét, 23 hold szõlõ, valamint 788 

hold erdõ tartozott még a faluhoz. A lakóházak száma ekkor 57 (FÉNYES E. 1851.). 

 Helynevei tekintetében a leírásokban több olyat találunk, melyek a bányászat korai 

megindulására utalnak. Az egyik erdõrész az 1860-as években még a Rudo hegy nevet 

viselte, ahol az ércek összegyûjtése során nagy számú gödör maradt hátra. Ezen kívül a 

Mosó oldal elnevezés magyarázatát az adja, hogy itt mosták az érceket. A település 
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nevének eredetére bizonyíték, hogy a dûlõk nevei között található Kis Telek és Nagy Telek 

(PESTY F. 1988.). 

Az épületek építési idejét figyelembe véve Alsótelekes még szépen õrzi az 

archaikus vonásokat, jelenlegi területe 644 hektár. Ma 92 épület található a faluban, több 

közülük a XIX. és XX. század fordulóján épült, azóta csak felújításokon esett át, de 

szerkezetét tekintve megõrizte az egykori építési stílust. A lakosság egyik fõ megélhetési 

forrása, a bányászat mellett, a mezõgazdasági tevékenység volt, amire az is utal, hogy a 

telkeken álló házak közül néhány keresztcsûrös beépítésû (2. melléklet, 2. kép). 

Valószínûleg az orsós utcájú alaprajz kialakulása is ennek köszönhetõ, régebben itt 

gyûjthették össze a falu állatait. A településen csak kertes, családi házak találhatóak, 

melyek építéséhez részben a bánya is hozzájárult (építési segély).  

A lakófunkción kívül két része van a településnek, amely ettõl eltérõ szerepet tölt 

be, az egyik a falu középpontjában található park, melyet az itteniek Népkertnek hívnak. 

Ez a korábbi �orsót� két részre osztja. Ennek déli részén van az élelmiszerbolt, középsõ 

részén pedig a polgármesteri hivatal, amely régebben mûvelõdési ház volt. Alsótelekes 

másik központi része a falu belterületének legmagasabb pontján álló templom (40. ábra). 

Elsõ temploma valószínûleg a XVIII. században dõlt össze, ennek helyére építették a 

zömök, egyemeletes harangtornyot, melynek fülkéjében ülõ faszobor volt. Az elpusztult 

templom helyett csak 1928-ban építettek a helybeliek kápolnát, a Kármelhegyi 

Boldogasszony tiszteletére. Jelenlegi római katolikus temploma 1949-ben épült, hetente 

három alkalommal jár ki ide a pap Szuhogyról.  

A lakóházak építési ideje alapján készült tematikus térképen jól elkülöníthetõek a 

falu idõsebb és fiatalabb részei (41. ábra). A statisztikai adatok szerint a legtöbb épület 

1945 és 1959 között épült. 1980-1989 közötti idõszakban a településen egyetlen újabb ház 

sem épült, ez összefüggésbe hozható a vasércbánya megszûnésével, ami komoly 

megélhetési problémákat okozott, ezt követõen 1990-2001 között is mindössze 1 lakás 

készült.  
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41. ábra. Alsótelekes épületeinek építési idõ szerinti megoszlása (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 

 

Az épültek építési ideje alapján következtetni lehet arra, hogy miként fejlõdött a 

település. A legrégebbi házak az orsó alakú fõteret, valamint azt a dombot veszik körül, 

amelyen a templom áll. A település késõbb a Béke út irányába növekedett, majd a 

legfiatalabb rész is kialakult, a Petõfi út mentén. Az épületek közül többet felújítottak, és 

néhányat csupán kibõvítettek, mivel a családnak nagyobb helyre volt szüksége, vagy az 

anyagi helyzet azt lehetõvé tette. A település összképét tekintve máig tipikus aprófalu, 

csendes, nyugodt környezettel, ezért egyre több ember vásárol itt házat rekreációs 
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célokból. Jelenleg 6 ilyen ház található a faluban, de ez a szám még nõni fog a jövõben, 

hiszen 5 olyan lakás van, amelyet már csak idényjelleggel látogatnak régi tulajdonosaik.  

A település elzárt fekvésû, de nagy elõnye, hogy innen könnyen elérhetõ az 

Aggteleki Nemzeti Park területe, vagy a Bódva-völgy, ahol kellemes kirándulásokra nyílik 

alkalom. A környéken (Galyaság) található hasonló falvak számára is ez jelentheti a jövõt, 

hiszen saját erejükbõl már képtelenek a megújulásra. Alsótelekesen, a Petõfi út végén, 

megnyitott egy helyi vállalkozó egy ún. lovas centrumot, ami szintén jó alapot adhat 

ahhoz, hogy a falu tovább éljen. 

 

8.2. Felsõtelekes településfejlõdése, az épületek jellegzetességei  
  

Felsõtelekes a Telekes-patak völgyében, erdõkkel borított dombok között fekszik 

(3. melléklet, 1. kép), közlekedési helyzetét tekintve elõnyösebb helyzetben van, mint 

Alsótelekes. Ennek köszönhetõ, hogy míg az 1800-as években azonos nagyságúak voltak, 

mára Felsõtelekes nagyobb népességszámmal rendelkezik.  

Fényes Elek geográfiai szótárában még tót falunak írta le, amely Borsod 

vármegyéhez tartozik. Területe akkor 1912 hold, melybõl mindössze 24 hold volt a 

belsõség, ahol 55 ház állt. Ez kevesebb, mint Alsótelekes esetében, a határhasználat is 

némileg egyszerûbb. A település 456 hold szántóval, 395 hold réttel és 1019 hold erdõvel 

rendelkezett (FÉNYES E. 1851.). Itt találkozott a Gömör és Torna megyével közös 

hármashatár. Ez a határpont még megtalálható volt az 1950-es években a Köves nevezetû 

hegyen (OREHÓCZKI F. 1988.).  

A többutcás, szalagtelkes falu õsi központja a mai Csaba utca mentén alakult ki (ide 

torkolt eredetileg a települést Rudabányával összekötõ út is), amelynek legészakibb részén 

állt a tanítói lakás, ahová késõbb építettek egy kápolnát. Majd a település a bányászat révén 

növekedni kezdett, ahol ez jól látható, az a �Kincstár�, amely 1902-re készült el (42. ábra). 

A neve is mutatja, hogy nem saját, hanem ún. kincstári pénzbõl épült. Az itt álló lakótelep 

3 épületéhez még 2 lakóházat is építettek, amelyek közül az egyik 12, a másik 14 lakásos 

volt (3. melléklet, 2. kép). Az építkezések célja az volt, hogy a bánya északi részén is 

gondoskodjanak letelepített, állandó munkásokról. Ezen a részen áll egy kis harang, amely 

a bányászokat hívta munkába. 
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42. ábra. Felsõtelekes alaprajza és fõbb épületei (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 

A másik sajátos része a településnek a �Tanya�, ez a birtok a Csáky grófok 

tulajdonához tartozott, majd Király Kálmán vette meg, aki a gróf ügyvédje volt és jelentõs 

állattartásba fogott. A földet cselédekkel mûveltette, akik a faluból kerültek ki, de néhány 

cselédház is állt a Tanyában. Az 1910-es évek végén Tímár István vásárolta meg a 

területet, aki korábban téglagyáros volt Szlovákiában. A birtok szomszédságában lévõ 

téglagyárat újraindította és megkezdte az égetést. A gazdasági és lakóépületek mellett 

épített egy szeszgyárat is a telekesi téglából, ami a helyi burgonyát és cukorrépát dolgozta 
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fel. A II. világháború végéig, a földosztásig, tartozott Tímárhoz a gazdaság, ma már sem a 

szeszgyár, sem a házak nyomait nem lehet látni (OREHÓCZKI F. 1988.).  

 A település bõvülése a fõbb közlekedési utak mentén történt, jelenlegi 

központjában, egy nagyobb udvaron található a mûvelõdési ház, valamint a könyvtár és az 

egykori iskola épületében mûködõ posta. A mûvelõdési ház építése szintén a bányászathoz 

köthetõ, homlokzatán ma is látható a bányászok jelképe a �pickhammer� (3. melléklet, 3. 

kép). Jelenlegi nyolc osztályos iskolája a Kánó felé vezetõ út mentén, a �Tanya� felé 

induló elágazásnál helyezkedik el. A falu egyik legfiatalabb építménye a polgármesteri 

hivatal. Felsõtelekesen található még óvoda, idõsek otthona, valamint orvosi rendelõ, a 

kihelyezett fiókgyógyszertár a kultúrház egyik termében mûködik.  

A mostani falukép alapját az 1920-1930 között épített lakások, illetve az akkori 

telekfelosztás adta, a jellegzetes tornácos házak közül ma már csak 5 van meg eredeti 

formájában. Máig kimaradt a beépítésbõl az Iskola út két oldala, mivel az a Telekes-patak 

ártereként szolgáló, vizenyõs terület. 

Az épített lakások száma 2001-ben 275, melyek közül a legtöbb 1945-1959 között 

épült, összesen 72 darab. Az elsõ jelentõsebb állami támogatású lakásépítés a hatvanas 

években történt, ekkor 51 ház épült. Az építkezések fõleg az Újtelep utcát és a Szabadság 

utat érintették, ahol általában egyszintes, komfort nélküli házakat, gazdasági épületeket 

emeltek a kertes portákon. Ettõl az idõszaktól kezdve a lakásépítések üteme folyamatosan 

lassult, a hetvenes években már csak 21 házat építettek. Az 1990-2001 között elkészült 

házak száma 10, a nagyobb hányaduk szociális segéllyel, állami támogatással épült. Az 

építési idõ alapján készült tematikus térképen nyomon lehet követni a település egyes 

részeinek fejlõdését (43. ábra). Az épületek, állagukat tekintve vegyes képet mutatnak, 70-

75 %-uk tekinthetõ jó állapotúnak, mielõbbi felújítást igényel a lakóházak 15-20 %-a, rossz 

állapotú az épületek 5-10 %-a. 
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43. ábra. Felsõtelekes épületeinek építési idõ szerinti megoszlása (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 

A település funkcionális szerkezete nem változott túl sokat, az oktatási szerepet az 

általános iskola tölti be, míg az igazgatási központ az új építésû önkormányzati épület. 

Felsõtelekesen két helyen is adott a több éjszakás szállás biztosítása, a 2003-ban elkészült 

ún. mûvész házban, illetve az idõsek otthonában, amely nem bentlakásos. 

A különbözõ szolgáltatások a falu központi részén, a három fõbb közlekedési út 

találkozásánál találhatók. Ettõl távolabb épült fel, 1972-ben, a római katolikus templom, a 

pap Rudabányáról jár ki hetente. A legnagyobb átalakulás az egykori bányatelepet 

érintette, mivel itt a felújítási munkák évrõl-évre elmaradtak, valamint a lakások állapota és 
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ellátottsága is rossz. Ennek következtében az egykori szakképzett, jó anyagi körülmények 

között élõ bányamunkások helyett, ma már szegény, általában segélybõl élõ lakosság 

található itt. Az önkormányzat tervezi, hogy a tulajdonosakat kiköltözteti az épületekbõl és 

megoldja a felújításukat, létrehozva így, az egykori bányászok életét bemutató, kisebb 

emlékhelyet.  

8.3. Rudabánya településfejlõdése, az épületek jellegzetességei  
  

Rudabánya összképének kialakulását a domborzati adottságok mellett jelentõsen 

befolyásolta a bányászat (4. melléklet, 1. kép), amely hozzájárult ahhoz, hogy a település 

területe nagymértékben megnövekedjék. Amióta a bányászat megszûnt, a gazdasági 

hanyatlást jól mutatja, hogy az azóta eltelt idõben alig épült új lakás.  

 Rudabánya legõsibb településrésze az északi részen elhelyezkedõ Ófalu, mely a 

református templom körül alakult ki, a Galyagas-hegy déli oldalán (44. ábra). 

Ez a településrész még a középkor során a bányavárosi ranggal járó elõnyöknek 

köszönheti templomát (4. melléklet, 2. kép), melynek nagysága az akkori népességszám 

tükrében jól mutatja a település jelentõségét. Ezt követõen a nagyüzemi bányászat 

megindulása változtatta meg az alaprajzot, 1880-tól kezdõdõen.  

Ahogy az MTA FKI vizsgálatában olvashatjuk, az õsi halmazfalu a domborzati 

viszonyokat, a forgalmi fekvést figyelembe vevõ egyéni és tervszerû bányaüzemi 

telepítések során nyerte el mai formáját, alaprajzát (CSÉFALVAY Z.-KOCSIS K. 1990.). 

Az intézkedések közül az egyik legfontosabb az iparvasút megépítésére 

vonatkozott, melynek forgalma már 1881-ben megindult. A másik az Ófalutól délre, az 

olcsón megvásárolható, nagyobbrészt régi kohósalakkal feltöltött völgyfenék területét 

használta a Bányatársulat munkáslakások építésére. 

Ekkor azonban még csak ideiglenes, négylakásos faházakat építettek, melyek 

Felsõ-Ausztriából érkeztek elõre kiszabva, ezekbe a házakba telepítették az elsõ 10 

munkást, akik dobsinai illetõségû, gyakorlott bányászok voltak (PANTÓ E. 1957.). A régi 

kohósalakkal feltöltött területet Tarackosnak nevezték, melybõl Rudabányán kettõ is volt, 

Alsó- illetve Felsõtarackos (a mai Petõfi út és Arany János út). Az elõbbi területre 1882-

83-ban épültek a faházak, melyeket a 30-as években bontották le, helyükre téglaépületek 

kerültek (3. melléklet, 3. kép). A tarack szó szláv eredetû kifejezés a régi kohósalak 

jelölésére (VIKTOR GY. 1977.).  

 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 105 

 
 

44. ábra. Rudabánya több szerkezeti egységbõl álló, halmazos alaprajza a fõbb utakkal és 

épületekkel (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 

 

Az 1985-ös vizsgálat adatait kiegészítve mutatja be a település egyes részeinek 

jellemzõit (az épületek építési ideje és stílusa), valamint a falusi épületek és a 

bányászlakások elhelyezkedését a 45. ábra. 
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Forrás: MTA FKI, Rudabánya Polgármesteri Hivatala 

45. ábra. Rudabánya épületeinek építési idõ szerinti megoszlása (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 

 Az elsõ jelentõsebb munkáslakás építésre az 1890-es években került sor, amikor 

növelni szerették volna az állandó munkások számát, ekkor a tervezett 100 lakásból, 27 

készült el. 1891-ben a bánya termelése a 10 évvel korábbinak négyszeresére nõtt, a 

lakótelepen már 150 munkáscsalád lakott. A bánya további fejlesztése újabb lakások 

építését kívánta meg, ezért 1892-ben elhatározták egy 64 személyes laktanya, valamint 4, 

ill. 8 családos lakóház építését. A bányaüzemben dolgozó munkások részére a társulat 38 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 107 

lakóházat épített, amelyben 247 db. 1 szoba, 1 konyha és 1 kamrából álló lakás volt. A 

tisztviselõk, és felvigyázók részére külön 3 épület szolgált lakásul. 

A Szuhogy felé vezetõ út mentén, a vasúti híd melletti 12 családos munkáslakóház 

építéséhez 1909-ben szavazták meg pénzt (4. melléklet, 4. kép). A bánya által épített 

lakótelepek egyre bõvültek, egyes részeit különbözõ helyi nevekkel látták el. A fürdõvel 

szemben lévõ házsort Felsõtarackosnak, az Alsótarackosból nyugatra elágazó út menti 

lakóházakat �Ördögsziget�-nek nevezték, míg a Szuhogy felé vezetõ út északi oldalán lévõ 

házsor neve Bosznia volt. 

1936-ban a fa lakóházakat lebontották és helyükre téglából építettek újakat. 

Évenként 1-2 épület készült el, 4-6 db. 1 szoba, 1 konyha, 1 kamrás beosztásban, míg az 

alkalmazotti lakások 2 szobás kivitelben. 1943-ban a társulati lakások megoszlása a 

következõ volt: 14 tisztviselõi, 17 segédtiszti lakás, az egy helységbõl álló munkáslakások 

száma 38. Ezen kívül 207 darab 1 szoba, konyhás, kamrás lakás, valamint ennek 2 szobás 

változata tartozott a bánya által épített lakások sorába. Ezekben az épületekben 14 

tisztviselõ, 15 segédtiszt, 311 dolgozó lakott (PANTÓ E. 1957.). Saját tulajdonú lakásban élt 

még Rudabányán és a környezõ községekben 3 segédtiszt és 416 dolgozó.  

1948-ban a bányászat állami tulajdonban került. 1951-ben 33, 1955-ben 45 állami 

támogatású saját lakóház létesült, illetve 1950-1965 között több, mint 400 korszerû 

vállalati lakás épült föl. A dúsítómû lakótelepe 1962-ben készült el, házaiban 64 lakással. 

Ezt követõen az építkezések üteme folyamatosan lassult, hiszen az 1960-as években 

már csak 192 épülettel bõvült a település, az 1970-es évek folyamán pedig mindössze 100-

al. A bánya bezárását megelõzõen, illetve azt követõen még 73 ház épült, de az 1990-2001 

közötti idõben csupán 25.  

 A település szerkezetében a legnagyobb változáson az egykori bányászat központi 

épületei mentek át. A római katolikus templom és az egészségház között álló egykori fürdõ 

épülete 1986. után a RudaGipsz Kft. tulajdonába került, és benne egy éttermet alakítottak 

ki, valamint szálláshelyeket az ide érkezõ turisták számára. A bánya gazdasági gondjai 

következtében azonban a cég az épület tulajdonjogát mára átadta az önkormányzatnak. A 

település vezetõi szeretnék újból beindítani az étkeztetést, valamint tervbe vették az idõsek 

otthonának kialakítását. Egyelõre ezek a változtatások jogi akadályokba ütköznek az új 

Európa Uniós törvények miatt (nem sikerült megoldani az építmény akadálymentesítését). 

Napjainkban egyik részében a gipszbánya irodái mûködnek. Remélhetõen a jövõben 

sikerül megoldani a problémákat, és egy idegenforgalmi hasznosításra alkalmas épületet 
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kialakítani. Ma a település turisztikai központja a múzeum, ahová egyre nagyobb számban 

érkeznek látogatók. 

A településen jelenleg 1171 lakás található, melyek közül 431 1945-1959 között 

épült, ebben az idõszakban az ipari konjunktúra vonzotta a településekre a munkaerõt, akik 

fõleg az agrártérségekbõl érkeztek. A beköltözõk igényeinek kielégítésére indították a 

bányász kislakásépítési akciót, aminek keretében a még üresen álló belterületre földszintes 

családi házakat építettek a Rákóczi utca környékén. 1920-1944 között 253 lakás épült, 

fõleg az Ófaluban, ezek általában parasztházak, melyeket felújítottak. Általánosságban ez a 

településrész egyike azoknak, ahol a lakások állagát és komfortfokozatát tekintve máig 

kedvezõtlen mutatókkal rendelkezik. Az 1960-as évek elejére a fokozódó bevándorlás és a 

beépíthetõ telkek zsugorodása vezetett a többemeletes társasházak felépítéséhez, melyek 

Rudabánya déli részén találhatóak, ekkor 192 lakás épült.  

Az 1970-es évektõl erõteljesen csökkent az építkezések száma, 1990-2001 között 

csupán 25 lakás készült, ezek közül is több nagyon rossz minõségben (4. melléklet, 5. kép). 

A legjelentõsebb átalakuláson a település középsõ, elkeskenyedõ része ment keresztül, 

megtartotta ugyan a kiskereskedelmi, egészségügyi, kulturális jellegét, de az egykori üzemi 

területek ma már használaton kívül állnak.  

A településen megoldható lenne az idegenforgalomhoz kapcsolódó háttér 

kialakítása, jó alapot szolgáltat ehhez a Múzeum. Ahhoz azonban, hogy az ideérkezõk több 

éjszakát itt töltsenek a szolgáltatások, és programok palettáját mindenképp szélesíteni 

kellene. A lehetõségek adottak, nagyszerû idõtöltés lehetne például a külszíni bánya helyén 

lévõ bányató megtekintése (4. melléklet, 6. kép), akár kis bányavonaton utazva. Ehhez 

kapcsolódhatna az Európában is egyedül álló Rudapitecus Hungaricus lelõhelyének 

bemutatása, összekötve egy a környéket bemutató tanösvénnyel. A turizmus szemszögébõl 

mindenképp érdeklõdésre tarthatna számot a Múzeumi Napok rendezvénysorozat, ahol 

elõadásokat hallgathatnának az érdeklõdõk, valamint részt vehetnének egy sétán a 

bányászzenekar kíséretében. Az ilyen jellegû programok hiánypótlók, és a fiatal generáció 

számára is fontosak, mivel így megismerhetik a hagyományokat. Némi reményre ad okot, 

hogy az Ausztriában már jól mûködõ �Eisenstrasse�, vagyis a vas útját bemutató 

programsorozat, ami minden olyan települést érint, ahol vasérc bányászat, vagy kohászat 

volt, végre elkészült Magyarországon is. Rudabánya szempontjából ez egy jól 

hasznosítható lehetõség, hiszen így van remény arra, hogy még többen látogatnak ide, ahol 

valamikor Magyarország egyetlen vasércbányája üzemelt. 
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8.4. Bad Bleiberg településfejlõdése, az épületek jellegzetességei  
  

Bad Bleiberg-ben járva az elsõ ami szembeötlik, a jellegzetes bányász sorházak 

jelenléte, melyek markánsan meghatározzák a település képét, bár korban és stílusban 

jelentõsen eltérnek egymástól. A csaknem 6 km hosszú völgyben, melyet mindkét oldalról 

magas hegyek öveznek (5. melléklet, 1. kép), a bányászati központok körüli történelmi 

lakóházak voltak a benépesülés elsõ központjai. Ezeket, valamint az egyes építési 

idõszakokban elkészült jellegzetes házak elhelyezkedését mutatja be a 46. ábra. 

 A község településrészei azonban kialakulásukat nem mindig a bányászatnak 

köszönhetik. Az egyik kivétel például Kadutschen, amelynek létrejöttéhez az õsi, szétszórt 

paraszti telepek járultak hozzá. 

Azonban a következõ helységgóc épületei és két településrésze, ahogy már nevük is 

mutatja Hüttendorf és Oberhüttendorf (�Kohófalu� és �Felsõkohófalu�), a fémkohászat 

kíséretében alakultak ki. 

 Ettõl a területtõl nyugatra jött létre, a Friedrich bánya közelében, Bad Bleiberg 

valódi településmagja. Itt találhatóak a legöregebb bányatársulati házak, a Mühlbacher-ház, 

a Baron-ház és az egykori Bányaigazgatóság épülete. A lavinák mindig is veszélyt 

jelentettek az itt élõkre, és építményeikre, egy korai lavinaomlás során pusztult el a mai 

Szent Flórián templom (5. melléklet, 2. kép) elõdje, valamint 1879-ben a település utcáinak 

egyik legszebbike. Ma a hajdani utca helyén egy lavina emlékparkot alakítottak ki. 

A Kaffeegasl utca felvezet egészen a Villachi-Alpok oldalába, a Berghang utcától 

délre, és itt találjuk a legöregebb bányász házakat, amit a helybeliek �Keuschen�-nek 

neveznek. Ma ezeket az egykori �Keuschen�-ek takaros családi házakká építették át (5. 

melléklet, 3. kép). 

A település nyugati részéhez csatlakozik dél felõl egy utca, ami az Almlahner alatt 

húzódik, és lavinaveszélyes fekvése miatt mentes maradt az építkezésektõl. A benépesülés 

innentõl kezdve visszahúzódik a völgy északi oldalára, ahol az egykor Sonnenmarkt-nak 

nevezett vidéken, a napfényes hegyoldalon mára sok épületet emeltek. A Sonnenmakt 

korábbi épületeivel együtt, az 1893-as megsemmisítõ tûzvésznek csaknem teljességgel 

áldozatul esett. Az egykori üzemi kórház körüli területen alakult ki a Dörfl, ami 

lavinabiztos fekvésének köszönhetõen vonzó volt az új telepesek számára.  
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46. ábra. Bad Bleiberg településrészei és fontosabb épületeinek építési idõ szerinti 
megoszlása (SISKÁNÉ SZ. B. 2004.) 
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A vele szemben fekvõ hegyoldalon jött létre, a Rudolf akna közelében, a Rudolf 

telep, mint a bányászlakások egyik újabb központja. Az ettõl nyugatra fekvõ területen a 

termálfürdõ közelsége miatt sokasodtak meg az utóbbi idõben az építkezések (46. ábra).  

Itt üzemel Bad Bleiberg legnagyobb szállásadóhelye, a Gyógyhotel. Ezt követi egy 

kevésbé benépesült vidék a Suntiger Bühel. A Nötsch-i Lahner-rõl érkezett törmelék és 

omladék itt egy nyerget képez, amelynek erdõsége egészen az utcáig nyúlik. Ebben a 

romantikus környezetben fekszenek a község sportlétesítményei, egy fitnesz terem és egy 

mini golfpálya.  

Korábban az �öreg körzeti kórház� és az egykori �Hársfához� címzett vendéglõ állt 

itt elég magányosan. Ma azonban erre a helyre két nagy, modern szállodakomplexum 

települt. Rögtön a vízválasztó mögött fekszik a Nötscher Dörfl, ez a rész szintén a 

fémkohászatnak köszönheti létrejöttét. Ide csatlakozik a �Leininger�, mely nevét a Villach-

ból származó Leininger bányatársulatról kapta. Az itt húzódó széles mezõn a régi idõkben 

olvasztókohók és ércaprító malmok álltak, ezek a bõvizû Nötsch patak forrásának vizét 

használták, mára azonban ezek a kohók és malmok eltûntek.  

 A Leininger mezõ és a Leininger mohos nyáron kellemes sétákat tesz lehetõvé, 

télen pedig a távolsági felvonó vonzza a vendégeket és a sportolni szeretõ helyi lakosokat. 

Az utca jobb és baloldalán mára lakóháztömböket emeltek. 

A Leininger szomszédságában ismét sûrûsödik a beépítés, megjelennek a 

jellegzetes lakótelepi házak A lakosságot az Antoni akna létesítése és az újabb idõkben 

kialakított központi elõkészítõ vonzotta ide. Ezen a részen áll a Thereseinhof, ami a 

Jakomini bányatársulat hajdani lakóhelye. Innen az utca Felsõ-Kreuth-felé ereszkedik 

tovább, és ez a településrész ismét a bányászatnak köszönheti létrejöttét. A Heinrich kohók 

és a Christophi ház még ma is impozáns épületek. Itt van a bejárata a Perschazeche ivónak 

is, amely több rendezvénynek ad helyet, így például az évenként megrendezésre kerülõ 

Bleiberg-i Bányászjátékoknak. A szép Besierskyhaus a bányász szervezeteknek nyújtott 

kellemes hajlékot. Idõnként Kreuth-ban volt a polgármesteri hivatal is, legnagyobb 

népességszáma miatt, mivel Kreuth mindig népesebb volt Bleiberg-nél. A szemben lévõ 

hegyoldalon, a Wurzer-on, sok bányász családi háza épült fel, de az igazgatóknak, 

intézõknek is itt volt az otthona.  

 A benépesülés végighúzódik aztán az utca mentén Mittel-Kreuth-ig, melynek 

temploma, Heinrichskirche, egy szikla kiszögellésen áll. A Schattenberges környéke, 

ahogy már a neve is mutatja, napfényszegény és ezért nagyon ritkán benépesült. A Kreuth-
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i lakóházak nagyobb számban az Erzberg lejtõjére húzódtak, de a viszonylag szûk, keskeny 

völgyben nem jött létre valódi településmag. A házak leginkább a völgytalpra kerültek, 

fõképp a Fuggertal-ba és környékére, amelyet a helybéliek Parzach-nak neveztek.  

 Egészen a völgy végén áll a népiskola, amely déli irányban egyike az utolsó 

házaknak a völgy meredek hajlása, görbülete elõtt. A lakók, akik az itt álló házakban egész 

évben részesülnek a napfénybõl, modern sorházakból álló telepet alakítottak ki, aminek a 

neve egykor Zuwachhube volt. Ezen a részen a betelepülés nem csak a bányászat miatt jött 

létre, hanem a terület elõnyös fekvése következtében is.  

 Az út innen leereszkedik a Walker Bühel-en keresztül Unter-Kreuth-ba. Ott 

elágazik egy utca az Erlachgrabe-be, ahová a Perschaschmelze olvasztó üzem létesítése 

miatt épültek házak. A terület dél felé nyitott, és védett a völgyben gyakran durván fújó 

szelektõl. A bányászok ezen a részen telepedtek le, mivel itt a telek olcsó volt, és 

helyenként még kis szántóföldet is tudtak mûvelni. Az utca végül eléri a Graben-t, amely 

ismét a bányászattal összekapcsolódó iparnak köszönheti benépesülését. A Graben területe 

egyre szûkebb, és Kreuth utolsó háza a két patak, a Lerchbach és a Nötschbach 

összefolyásánál áll. A Lerchbach képezi Bad Bleiberg község egyik határát, a bal oldali 

patakpart már a szomszéd községhez tartozik, csak az Amerikaner ház található a jobb 

patakparton, amely még Bad Bleiberg része.  

 A bányászok a patakpart olcsóbb telkeire építették egyszerû lakóhelyeiket. 

Magasan a völgyfenék fölött jöttek létre a legöregebb parasztházak, majorságok, melyek 

közül ma még néhány jó állapotban van.  

 A hegyoldalt ezen a vidéken, melyet Bauernschaft-nak neveznek, 

mezõgazdaságilag hasznosították és ma már télen felvonóval is elérhetõ, ami 2 szakaszban 

viszi fel a síelõket a Badstube alól, és mintegy 1000 méter hosszú utazást tesz lehetõvé. Az 

út magasan a völgytalptól visszavezet a Bleiberg-i-völgybe.  

 Kreuth településrész fölött van egy út, amely hozzávetõlegesen azon a 

nyomvonalon halad, amit a néphit szerint a rómaiak építettek. Ez az út a Hauptschule 

mögött elvezet az ún. Flitschl-be, melynek lábainál ma az új építésû Blöcke és a II. 

világháborúban létesített lakótelep található (46. ábra). Egy erdõvel borított szirtnél elérjük 

a Traninger vendégházat, ami szintén magasan a völgytalp fölött fekszik és a legöregebb 

parasztgazdaság. Az út, amely a település súlypontjait összeköti, innen vezet lefelé az 

újépítésû Thermalbad-hoz.  
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 A 2001-es népszámlálás adatai szerint a település 882 lakóegységébõl a legtöbb 

1919 elõtt készült, összesen 258. Az elsõ világháború és az azt követõ gazdasági gondok 

miatt 1919-1944 között mindössze 48 házat építettek, 1945-tõl 1960-ig ismét intenzívebbé 

vált az építkezések üteme, hiszen ebben az idõszakban 201 újabb épülettel gazdagodott 

Bad Bleiberg. A második nagy hullám 1961-1980 közé esett, ekkor 246 ház készült el, míg 

1981 után 129 lakóegységgel bõvült. 

A település a bányászatot követõen sikeresen váltott arculatot, hiszen ma már 

fõként idegenforgalmi adottságairól és lehetõségeirõl ismert. A legnagyobb változást a 

termálfürdõ megnyitása hozta 1969-ben, majd 1989-ben megnyitotta kapuit a �Terra 

Mystica� elnevezésû látványbánya az egykori Antoni akna épületében. Ezt követõen 

alakították ki 1990-ben a �Terra medica�-t, ahol a légúti megbetegedésben szenvedõket 

gyógyítják. A természeti adottságok mindemellett lehetõvé teszik a síelést és egyéb sportok 

ûzését, ami télen is biztosítja a turistaforgalmat. Az itteniek számára ezek a fejlesztések 

jelentik a továbblépés lehetõségét, bár a foglalkoztatottak számát tekintve az 

idegenforgalom elmarad az egykori bányászat alkalmazotti létszámától.  

 

A települések alaprajzi változásaihoz kapcsolódó fõbb megállapítások:  

 A települések alaprajzát a bányászat nagymértékben átalakította, fõként a 

jellegzetes bányász sor- és emeletes házak építésével, melyek a két központ (Rudabánya és 

Bad Bleiberg) arculatát máig markánsan meghatározzák. A bezárást követõen a gazdasági 

gondok következtében az építkezések üteme lelassult. Jelentõs eltérés figyelhetõ meg az 

egykori bányászlakások kezelésében a két mintaterület között. Bad Bleiberg-ben a lakások 

egy részét felújították és bérlakásként hasznosítják. A magyarországi mintaterületen az 

épületek jó részét segélybõl élõ cigány népesség lakja, így a felújítási munkák évrõl-évre 

elmaradtak, és ez a lakások amortizációjához vezetett.  

A mûvelés megszûnését követõen a magyarországi településeken nem volt nagyobb 

arányú funkcióváltás, napjainkban is megtartották jellegzetes kiskereskedelmi, igazgatási, 

egészségügyi, kulturális szolgáltatásaikat. Bad Bleiberg sikeresen bõvítette szerepkörét a 

turizmussal, aminek keretében az egykori bányászati emlékeket is hasznosította.  
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9. Összegzés 
 

A történelem folyamán, Rudabánya és Bad Bleiberg központtal, a településeken 

lakó emberek megélhetése, munkája a bányászathoz kötõdött. A települések fejlõdése 

három nagy szakaszra bontható, melyek általában jellemzik a csak bányászatból élõ kisebb 

falvakat. 

Az elsõ fejlõdési fázis Rudabánya esetében, a középkortól 1880-ig, míg Bad 

Bleiberg-ben a középkortól 1867-ig tartott. Ebben az idõintervallumban a települések 

megalapozták gazdasági fejlõdésüket, bár a termelés csak elszórt fejtéseken folyt.  

A második szakasz Rudabányán 1880-tól 1986-ig, illetve Bad Bleiberg-ben 1867-

tõl 1993-ig tartott. Ekkor a nagyüzemi mûvelés beindításával újabb fellendülés indult meg 

a települések életében: elkezdõdtek a beruházások és a tõkebefektetés. Megindult a 

szakképzett munkaerõ letelepítése, intenzívvé vált a befelé történõ ingázás, a települések 

alaprajza új részekkel bõvült.  

A harmadik szakaszt a bányák bezárását követõ idõszak adja. A munkahelyek 

megszûnésével a települések nem tudták tovább betölteni vonzáskörzetük életében a 

központi szerepkört. Elkezdõdött a népesség elvándorlása, mivel helyben nem volt egyéb 

munkalehetõség, és nõtt a munkanélküliség.  

A feldolgozás folyamán a célkitûzésként feltett kérdésekre sikerült választ kapni és 

felmérni, hogy milyen hasonló és eltérõ folyamatok, intézkedések vannak Magyarország és 

Ausztria rokon helyzetben lévõ egykori bányavidékein. Az értekezés fõbb megállapításait 

a következõkben foglalom össze: 

 

1. tézis: Mindkét mintaterület esetében megállapítható, hogy már az 1970-es évektõl 

kezdve érzékelhetõek a bányászat intenzitásának csökkenésével megjelenõ negatív 

demográfiai hatások, amelyek az alkalmazotti létszám csökkenésén keresztül a 

népességszám csökkenését, a korszerkezet torzulását és a természetes szaporodás 

természetes fogyássá való átváltását eredményezték. 

 

2. tézis: A népmozgalmi folyamatok alakulását a vándorlási veszteség nagymértékben 

befolyásolta. Az ingázás mindig jelen volt a dolgozók életében, mára ennek a térbeli 

mobilitási formának az iránya ellentétesre változott és az ingázók aránya csökkent. Az 
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empirikus vizsgálat segítségével kirajzolódtak a céltelepülések, valamint az elvándorlás 

okai.  

 

3. tézis: A magyarországi mintaterület vizsgálatakor megjelent egy új migrációs típus, 

melyet rurális periodikus vándorlásnak nevezhetnénk. 

 

4. tézis: A mintaterületek eltérõ gazdasági környezete ellenére nem mutatkozik jelentõs 

különbség az ellátottsági mutatók alakulásában és az infrastrukturális jellemzõkben. 

Összességében mind a négy település közepesen-jól ellátott.  

 

5. tézis: A foglalkoztatottság és munkanélküliség tekintetében tapasztalható a legnagyobb 

eltérés a mintaterületek között. Bad Bleiberg népességének gazdasági státusz szerinti 

megoszlását tekintve megállapítható, hogy napjainkig megtartotta az eredeti szerkezetét, 

ellentétben a magyarországi településekkel. Az empirikus vizsgálat rámutatott, hogy a 

bányászok további alkalmazása nem volt megoldott a bányabezárást követõen.  

 

6. tézis: Mind a négy település esetében elkészítettem a lakások építési idejét bemutató 

tematikus térképeket, melyek hozzásegítenek a települések alaprajzában bekövetkezett 

változások részletesebb, pontosabb megismeréséhez. A magyarországi mintaterülettel 

szemben Bad Bleiberg-ben sikerült az idegenforgalmi szerepkört kialakítani, azonban ez 

önmagában nem képes mérsékelni a bányászat megszûnésének negatív hatásait. 

A vizsgálat eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a bányásztelepülések 

esetében csak olyan megoldás fogadható el a problémák kezelésére, melyek az összes 

társadalomföldrajzi mutatót és azok alakulását figyelembe veszik.  

A két eltérõ gazdasági helyzetben lévõ mintaterület összehasonlító vizsgálata 

alapján megállapítható, hogy többségében hasonló folyamatok és problémák jellemzõek, 

melyek alapos megismeréséhez szükséges az egykori alkalmazottak �utókövetésének� 

elvégzése is.  

A bányabezárások napjainkban folytatódnak, így lényeges, hogy az ezekhez 

kapcsolódó folyamatokat, problémákat részletesen feltárjuk. 
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10. Zusammenfassung 
 

Der Lebensunterhalt und die Arbeit der Menschen hängt von dem Bergwerk im 

Laufe der Geschichte ab und es gibt eine starke Abhängigkeit der Zentralen (Rudabánya, 

Bad Bleiberg) vom Bergbau. Die Entwicklung der Siedlungen kann man drei Etappen 

teilen, welche im allgemeinen im Falle der Bergbaudörfer charakteristisch sind.  

Die erste Etappe hat in Rudabánya und ihre Nachbardörfer vom Mittelalter bis 

1880, und in Bad Bleiberg vom Mittelalter bis 1867 gedauert. Die Siedlungen haben im 

diesen Zeitraum ihre wirtschaftliche Entwicklung begründet. Die Förderung kam 

überwiegend aus den zerstreuten Abbaue.  

Die zweite Etappe hat von 1880 bis 1986 und von 1867 bis 1993 gedauert, wurde 

zu dieser Zeit der Großbergbau gestartet, und im Leben der Siedlungen hat ein neuer 

Aufschwung begonnen (die Investierung und die Kapitalinvestitionen). Die qualifizierte 

Arbeitskräfte siedeln sich an, es kommt zu einem Pendeln zum Bergbau (nach innen 

Pendeln), und neue Siedlungsteile entstehen.  

Die dritte Etappe hat vom der Bergwerkschließung bis heute gedauert. Rudabánya 

und Bad Bleiberg konnte mit Abschaffung der Arbeitsplätze die Zentralfunktion im Leben 

ihren Anziehungskreis nicht mehr erfüllen. Die Bevölkerung wandert ab, weil es keinen 

anderen Arbeitsplatz daselbst gibt, und die Arbeitslosigkeit erhöht.  

Während der Untersuchung wurden die aufgestellten Fragen beantwortet und 

ergründet, welche ähnliche oder verschiedene Wirkungen und Verfügungen in Ungarn und 

in Österreich sind. Die hauptsächlichen Feststellungen der Dissertation fasse ich im 

Folgenden zusammen:  

 

1. These: Im Fall beide geforschten Modellsgebiet kann man sagen, dass die negative 

demographische Wirkungen, welche sich mit dem Rückfall des Bergbaues verbinden, seit 

der 1970-er Jahre sinnfällig sind. Die Einwohnerzahl hat durch die Reduzierung der 

Anzahl von Angestellten vermindert, die Altersstruktur hat sich verzerrt, und die 

Geburtenbilanz ist heutzutage negativ. 

 

2. These: Die Gestaltung des demographischen Prozesses hat durch die negative 

Wanderungsbilanz in großem Maße beeinflusst. Das Pendeln war anwesend im Leben der 

Arbeiter, und die Richtung dieser Mobilitätsform hat sich derzeit auf gegensätzlich 
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verändert. Mit Hilfe der empirischen Untersuchung kann man die neue Zielsiedlungen und 

die Grunde des außen Pendeln demonstrieren. 

 

3. These: Im Laufe der Untersuchung von ungarische Befragungsgebiet ist eine neue 

Migrationform erscheint. Das kann man ländliche periodische Wanderung benennen. 

 

4. These: Trotz der verschiedene wirtschaftliche Gegebenheit gibt es kein bedeutender 

Unterschied zwischen den Gebieten in den Parameter des Infrastruktur und der Betreuung. 

Die geforschten Siedlungen wurden mittel-gut beliefert. 

 

5. These: In Hinsicht der Beschäftigung und Arbeitslosigkeit ist der größere Unterschied 

zwischen den Modellssiedlungen. Bad Bleiberg hat die Verteilung der Bevölkerung nach 

Lebensunterhalt im Gegensatz zu der ungarische Siedlungen beibehalten. Die empirische 

Untersuchung hat gezeigt, dass die weitere Anstellung der ehemaligen Bergleute nach der 

Bergwerkschließung nicht gelöst hat.  

 

6. These: Ich habe die thematischen Spezialkarten, welche die Bauzeit der Wohnungen 

demonstrieren, angefertigt. Diese verhelfen uns dazu, dass wir die Veränderungen der 

Siedlungsgrundrisse ausführlicher und präziser erkennen. Gegen das ungarische 

Modellsgebiet war in Bad Bleiberg die Entwicklung des Fremdenverkehrs erfolgreich. 

Dieser neue Wirkungskreis kann die negativen Wirkungen der Bergwerkschließung an und 

für sich nicht ermäßigen.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchung lenken die Aufmerksamkeit darauf hin, dass man 

die alle humangeographische Indexe und ihre Verläufe im Fall die Bergbausiedlungen 

beachten muss, die Probleme zu lösen. 

Auf Grund der Vergleichsuntersuchung kann man feststellen, dass die Probleme 

und Prozesse meistens trotz der verschiedenen wirtschaftlichen Gegebenheit ähnlich sind. 

Die empirische Untersuchung der ehemaligen Bergleute hilft dabei, die entstandene 

Situation besser zu verstehen. 

 Die Bergwerkschließungen werden sich bis heute fortgesetzt, so ist es wichtig, dass 

wir zu den verbundenen Problemen detailliert erschließen.  
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1. melléklet 
 
 

1. táblázat. A települések népességszámának alakulása 1880-2001 között 
 

 

Népességszám 
Év 

Alsótelekes Felsõtelekes Rudabánya Bad Bleiberg 

1880 264 345 650 3848 

1890 287 418 1423 3605 

1900 317 478 2301 3435 

1910 291 552 2445 3367 

1920 / 1923 319 600 2130 2923 

1930 / 1934 379 619 2142 3270 

1941 / 1939 372 673 2458 3226 

1949 / 1951 359 730 2677 3771 

1960 / 1961 390 878 3591 3958 

1970 / 1971 374 957 3941 3771 

1980 / 1981 272 867 3530 3442 

1990 / 1991 200 844 3138 3141 

2001 161 820 2916 2753 

 
 

2. táblázat. A vizsgált települések, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint a Villach-i 
járás elöregedési indexei (1980, 1991, 2001) 

 
 

Település 1980 / 1991 2001 

Alsótelekes 144,7 261,5 

Felsõtelekes 63,7 91,9 

Rudabánya 65,3 108,1 

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 62,3 104,6 

Bad Bleiberg (1991) 137,6 193,2 

Villach-i járás (1991) 108,1 132,2 
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3. táblázat. A vizsgált települések népmozgalmi adatai (1970-2001) 
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4. táblázat. Az aktív keresõk megoszlása a nemzetgazdaság fõ ágai szerint (1900-2001) 
 
 

Az aktív keresõk foglalkozási megoszlása %-ban  

Mezõgazdaság (%) Ipar (%) Tercier (%) 

Év Ruda-
bánya 

Felsõ-
telekes 

Alsó-
telekes 

Ruda-
bánya 

Felsõ-
telekes 

Alsó-
telekes 

Ruda-
bánya 

Felsõ-
telekes 

Alsó-
telekes 

1900 19 46 68 72 46 32 9 8 0 

1910 15 46 50 70 49 44 15 5 6 

1920 31 50 72 56 35 21 13 15 7 

1930 33 50 65 54 43 29 13 7 6 

1941 20 41 51 58 46 48 22 13 1 

1949 16 42 38 75 43 48 9 15 14 

1960 8 13 32 75 77 58 17 10 10 

1970 6 16 24 73 70 65 21 14 11 

1980 5 11 24 69 68 48 26 21 28 

1990 2 4 12 53 51 35 45 45 53 

2001 1 1 9 43 43 23 56 56 68 

 
 
 
 
Forrás: KSH, Statistik Austria 
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2. melléklet 
 
Alsótelekes 
 
 

 
 

1. kép. Alsótelekes látképe a római katolikus templommal, az elõtérben a Telekes-patak 
ártere 

 

 

 
 

2. kép. Jellegzetes keresztcsûrös beépítésû telek 
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3. melléklet 
 

Felsõtelekes 
 
 

 
 

1. kép. Mezõgazdaságilag hasznosított táj Felsõtelekes szomszédságában 

 

 

 
 

2. kép. A Kincstár bányászházainak egyike, háttérben a lakásokhoz tartozó ólakkal 
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3. kép. A József Attila kultúrház, homlokzatán a bányászat jelképével 
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4. melléklet 

 
Rudabánya 

 
 

 
 
 

1. kép. Rudabánya látképe, háttérben a jellegzetes bányászházakkal 
 
 

 
 

 
2. kép. Rudabánya nevezetessége, a református templom 
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3. kép. A régi Tarackoson álló bányászházak egyike 
 
 
 

 
 
 

 
4. kép. Klasszikus bányász sorházak 
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5. kép. 1985 után épült ún. �szocpolos� ház 
 
 

 
 
 

 
6. kép. A külszíni bánya felhagyott területén lévõ bányató 

 
 
 



Miskolci Egyetem Siskáné Szilasi Beáta 
Társadalomföldrajz Tanszék A bányabezárások társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata 
  Rudabánya és Bad Bleiberg környékén 
 

 135 

5. melléklet 
 

Bad Bleiberg 
 

 
 
 

1. kép Bad Bleiberg látképe a �Terra Mystica� elõl 
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2. kép. A Szent Flórián templom 
 
 

 
 

3. kép. Felújított bányászházak  
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6. melléklet 
 
 

KÉRDÕÍV 
 

az Országos Érc-és Ásványbányák Rudabányai Vasércbánya Vállalat egykori dolgozói részére 
 

Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! 
 
 
Település:  1 � Rudabánya 
  2 � Felsõtelekes 
  3 � Alsótelekes 
 
1. Az adatszolgáltató neme: 
 

1- férfi   2- nõ 
 
2. Családi állapota:  
 

1- nõtlen, hajadon 
2- házas     4- özvegy 
3- élettársi viszonyban élõ   5- elvált 
 
3. Életkora: ����������.év 
 
4. Legmagasabb iskolai végzettsége: 
 

0- nem járt iskolába    4- szakközépiskola, technikum 
1- kevesebb, mint 8 osztály   5- gimnázium, egyéb középiskola 
2- általános iskola 8 osztálya   6- fõiskola, egyetem 
3- szakmunkásképzõ, szakiskola  7- egyéb: �������������.. 
 
5. Milyen idõközben dolgozott a bányánál? 
 

�����.-tól  ������.-ig 
 
6. Mi volt ott a foglalkozása? 
 

�������������������������������. 
 
7. Milyen munkahelyen dolgozott? 
 

1- külszínen 
2- mélyszinten 
3- egyéb: ����������������.. 
 
8. Mi történt Önnel a bezárást követõen, ha 1985-ben még a bányánál dolgozott? 
 

��������������������������������. 
9. Családtagjai közül dolgozott-e még valaki a bányánál? 
 
0- nem  1- igen 
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Ha igen, akkor ki? (több válasz is megjelölhetõ) 
 
2- házastárs     7- após 
3- élettárs     8- testvér 
4- gyermek     9- unoka 
5- szülõ     10- egyéb: ������������ 
6- anyós 
 
10. Hol dolgozott a bánya bezárása után? 
 

0- nem dolgozott 
1- dolgozott 
 
Település: ������������������.. 
Cég, vállalat neve: ���������������. 
 
11. Ha nem dolgozott, mi volt annak az oka? 
 

1- nyugdíjas lett    5- nem talált a képzettségének megfelelõ 
munkát  
2- rokkantnyugdíjas lett   6- háztartást vezet  
3- munkanélküli lett     7- háztáji gazdálkodást folytat  
4- GYES, vagy GYED    8- egyéb: 
���������������� 
 
12. Jelenlegi munkahelye hol található? 
 

1- helyben 
2- más településen (Ha igen, milyen gyakorisággal ingázik?) 
 
 1- napi  2- heti  3- kétheti  4- havi, vagy több 
 
13. Mi az Ön pontos foglalkozása jelenleg? 
 

�������������������������������. 
 
14. Volt-e Ön munkanélküli az elmúlt 15 év folyamán? 
 

0- nem 
1- igen   Összesen hány hónapot? �����������...hónap 
 
15. Milyen vallású Ön? 
 

0- nincs megkeresztelve   4- evangélikus 
1- római katolikus    5- izraelita 
2- görög katolikus    6- görög-keleti (ortodox) 
3- református     7- egyéb: �����������.. 
16. Mi az anyanyelve? 
 
����������������������� 
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17. Beszél, illetve beszélt-e a családjában valaki más nyelvet? 
 
0- nem 
1- igen   Milyen nyelvet? ������������������ 
 
18. Megváltoztatta-e a családnevét? 
 
0- nem 
1- igen   Mikor? ���������..év 
   Mirõl, mire? �������������������� 
 
19. A ház / lakás tulajdonjoga:  
 
1- saját tulajdonú    4- albérlet 
2- szolgálati lakás    5- OTP vagy szövetkezeti 
3- bérlakás     6- egyéb: �����.�������. 
 
20. Ki építette a házat / lakást? 
 
1- család építette (saját erõbõl) 
2- a bánya segített (hitel, telek stb.) 
3- teljes mértékben a bánya építette 
4- önkormányzat 
 
21. A ház / lakás típusa: 
 
1- hagyományos parasztház 
2- földszintes családi ház 
3- családi többszintes / tetõtér beépítéssel 
4- bányász lakás   01- sorház 
    02- emeletes 
 
22. A házhoz tartozik-e telek? 
 
0- nem 
1- igen    Mekkora? ��������..m2 
 
23. Építés ideje:  
 
���������������.év 
 
24. Lakás alapterülete? 
 
���������������.m2 
 
 
25. Szobák száma? 
 
���������������db. 
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26. Van-e benne fürdõszoba, WC? 
 
0- nincs 
1- igen, mindkettõ 
2- csak az egyik: ���������� 
 
27. Milyen a ház / lakás fûtése? 
 
1- központi gázfûtés    4- szén- és fatüzelésû központi 
2- gázkonvektor    5- szén- és fatüzelésû kályha 
3- villanyfûtés     6- egyéb: �������������� 
 
28. Van-e földtulajdona? (több válasz is megjelölhetõ) 
 
0- nincs     4- szõlõ 
1- szántó     5- erdõ 
2- rét, kaszáló     6- egyéb: ��������������. 
3- gyümölcsös 
 
29. Tart-e valamilyen állatot? (több válasz is megjelölhetõ) 
 
0- nem 
1- igen  Milyet? 
 

01- ló��������db.  05- tyúk�����db. 
  02- szarvasmarha���..db.  06- kacsa, liba��...db. 
  03- sertés������...db.  07- nyúl�����.db. 
  04- juh�������...db.  08- egyéb: 
�������.���db. 
 
30. Élnek-e rokonai már országban? 
 
0- nem 
1- igen    Hol?........................................................................................... 
 
31. Az elmúlt 20 évben a családból elköltözött-e valaki? 
 
0- nem 
1- igen   
 Hová?......................................................................................... 
   
 Miért?......................................................................................... 
 
32. Ön tervezi-e a közeljövõben, hogy máshová költözik? 
 
0- nem 
1- igen   
 Hová?.......................................................................................... 
   
 Miért?.......................................................................................... 


