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Centenáriumi könyv és film Farkaslyuk  
bányászatáról, a bányatelep életéről 

 
Fürjes Judit (főszerk.): Farkaslyuk 1914-2014. A farkaslyuki 
szénbányászat 100 évéről. [Farkaslyuk, 2014.] Farkaslyuk 

Község Önkormányzata, 480 old.  

 
     A farkaslyuki bányászat száz éves évfordulójának tiszteletére 
helytörténeti könyvet adott ki dvd filmmelléklettel Farkaslyuk Köz-
ség Önkormányzata.  
     Az eltelt évszázad történetét feldolgozó „Farkaslyuk 1914-
2014: A Farkaslyuki szénbányászat 100 évéről” című könyv szer-
kesztője Fürjes Judit újságíró; a szerkesztőbizottság tagjai Gábor 
Dezső, Farkaslyuk község polgármestere, Grédics Szilárd erdő-
mérnök, Mikó Attila, az egykori Farkaslyuki Bányaüzem főmérnö-
ke és Szőke András önkormányzati képviselő, a Farkaslyuki Nyug-
díjas Bányász Szakszervezet elnöke. A könyv fejezeteinek szerzői: 
Fürjes Judit, Gábor Dezső, Grédics Szilárd, Mikó Attila, ifj. Vass 
Tibor.  
     Dr. Nagy Lajos, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület (OMBKE) elnöke, a kiadvány lektora a könyv Elősza-
vában így fogalmaz: „Több ez a könyv, mint a bánya története. Ez 
a könyv elénk tárja a bányászat során kialakult település életét, 
mindennapjait, a közösség számára megteremtett kulturális, spor-
tolási lehetőségeket, de foglalkozik a bányászok gyermekeinek nyu-
godt környezetet, tanulást biztosító óvoda és iskola történetével, 
kiemelkedő személyiségeivel. Bemutatja ennek a csodálatos fekvé-
sű településnek a környezetét, élővilágát, természeti értékeit. Mind-
azzal foglalkozik, ami valamilyen hatással volt az itt élőkre, s első-
sorban a bányászokra.”  
     A kiadványt gazdagítja még négy tanulmány, melyek szerzői 
Alabán Péter és Farkas Péter Barnabás történészek, valamint Ső-
regi Zoltán hadtudományi kutató. Az egyik tanulmány a bányate-
lep demográfiai és társadalmi változásait mutatja be a rendszervál-
tást követően. A második tanulmányban megismerkedhetünk a 
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farkaslyuki keménycserép-gyártással, olvashatunk egy bányászház 
történetéről. A negyedik tanulmánynak köszönhetően bepillantást 
nyerhetünk az internálótáborok gazdasági szerepéről a rabmunkál-
tatás rendszerében. A kiadvány végén pedig 60 oldalas fotómel-
lékletben csodálhatjuk meg az egykor virágzó bányásztelepülést.  
 

 
 

A könyv borítója. 
 

     A könyv melléklete, a közel 90 perces film – szerkesztője Für-
jes Judit – elsősorban digitalizált archív kópiákból készült. A vá-
gási munkálatokat Szilva István és Szilva Tamás Dávid végezték 
Budapesten; a film narrátora Harmath Imre színművész. A filmen 
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elhangzó zenék Havasi Balázs–Kiss Endi közös albumáról, a Drum 
&Piano Projectről származnak. Fontos megjegyezni, hogy Havasi 
Balázs és menedzsmentje díjmentesen bocsátották rendelkezésre a 
zeneszámokat. A filmen a néző 1988-ban készült interjúkat láthat 
bányászokkal, sétálhat a ’80-as évekbeli farkaslyuki utcákon, és 
újraélheti a régi bányásznapok hangulatát. A föld alá is tehet egy 
tanulságos utazást, betekintést nyerve a bányászok munkájába a 
Gyürky-táróban készült, nyolcvanas évekből származó felvételek 
által.  
  

 
 

A könyv alkotói (balról jobbra): Mikó Attila, ifj. Vass Tibor, Grédics Szi-
lárd, Szilva István, Dr. Nagy Lajos, Gábor Dezső, Farkas Péter Barna-
bás, Alabán Péter, Fürjes Judit, Szőke András. (Fürjes Tamás felvétele.) 

  

     Hangsúlyozni kell, hogy a könyv szerzői és a projektben részt 
vevők nem kértek munkájukért honoráriumot és a kiadás nyomdai 
költségét szponzori támogatásokból fedezték. A kiadvány fő támo-
gatója volt a Nemzeti Kulturális Alap, de számtalan vállalkozó, ci-
vil szervezet, a bányász szakszervezet, valamint magánszemélyek 
adományainak köszönhetően jelenhetett meg a könyv 2014. május 
17-én.  
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     A centenáriumi kiadvány, DVD-melléklettel elérhető Farkas-
lyukon, illetve postai úton megrendelhető a következőképpen: a 
Farkaslyuki Önkormányzat által nyitott 55400118-11040938 szám-
laszámra (Sajóvölgye Takarékszövetkezet, 3600 Ózd, Brassói u.) 
történt 5330 Ft átutalását követően (5000 Ft a kiadvány ára, 330 Ft 
a postaköltség) az önkormányzat postán küldi a kiadványt. Utalás-
nál a megjegyzés rovatban mindenképpen tüntessék fel az utaló 
nevét és pontos lakcímét; illetve hogy „Adomány”. 
     A kiadvány megvásárlása adománynak számít. A szerkesztőbi-
zottság a bevételt teljes egészében egy helyi, mini bányászati gyűj-
temény létrehozására ajánlja fel. 
     Bővebb információ a könyvről a következő elérhetőségeken 
kapható: Szőke András: 06-30-574-6685; Fürjes Judit: 06-30-990- 
5997; Farkaslyuk Község Önkormányzata: 06-48-470-548; Face-
book: Farkaslyuk Bányatelep.  
 

_______________ 
 

 

 
 

Dobsina városának gölnicvölgyi vaskohója, Magyarország legrégibb 
vasolvasztója. (Divald Károly felvétele Edvi Illés Aladár: A magyar vas-
kőbányászat és vaskohászat ismertetése c. könyvéből, Budapest, 1900.) 


