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SAJTÓ 

KRISZTIÁN BÉLA 

Uránbányász-sajtó a Mecsekben 

A vállalatok belső élete, kapcsolatai a környezettel mindenkor részei az információcserének. Ebben 

nagy szerepe van a vállalati sajtónak. 1953-tól új bányászati ág jelent meg a Mecsekben: az 

uránércbányászat, amely – rövid élete ellenére – gyorsan kiépítette saját újságjait. 

 

A Dél-Dunántúl művelődés- és szakmatörténet része a megye hajdan legnagyobb tömegű 

ipari rétege, a bányászság sajtója. Baranya és Pécs összefoglaló sajtótörténete még nem 

teljes1. Holott a pécsi sajtó mozgalmas és színes, tartalmában és formáiban változatos tör-

ténete figyelemreméltó. E körben több kezdeményezést tartunk számon. Nevében bányász 

az első ilyen kiadvány, a Fünfkirchen Bergmandl (1848), 1938-ból származik a DGT üzemi 

újságja, de a bányavállalati lapok korszakát a terület vállalatai, növekvő szerepe hozta meg. 

Ezek feldolgozása még várat magára, holott az üzemi lapok története2 általában és szak-

áganként is figyelem tárgya3. Egy 1975-ös felmérés szerint Baranyában a bányászság a 

Bányamunkás, a Mecseki Bányász, a Mecseki Ércbányász, az Aknamélyítő és a BKL Bá-

nyászat útján kapott olvasnivalót szűkebb szakmájáról a megyei központi lap mellett, ide-

számítva az országos lapokat. A sajtó közvetlen és közvetett befolyását több vizsgálat is 

igyekezett feltárni, megállapítva a sajtó, esetünkben az üzemi lapok jelentőségét.  

Egy baranyai sajtótörténeti összeállítás sajnálatosnak tartja a teljesség hiányát, mert 

„időközben számos kiadvány elveszett, sok kiadvány nem kerülhetett be a feldolgozásba, 

közte évkönyvek, a belső használatra készült, de mindenképpen nyilvánosságot kívánó vál-

lalati kiadványok”4. A baranyai bányászsajtó sem feldolgozott, holott a sajtó jelentős tör-

téneti forrás. Értékesek a vállalati újságok, melyekből több tanulmány is fellelhető. Jelen 

                                                      
1 A Surján Miklós szerkesztette Baranya megye sajtóbibliográfiája 1832-1984. című kötettel a közelmúltig 

(1990) bezárólag összegezte az összeállítók által elért kiadványokat. A kiadvány több évtizedes előzmények-

hez nyúlik vissza. A gyűjtés több megszakítással a hetvenes évekig tartott, majd a nyolcvanas évek elején 

újraindult. Lezárása 1984 december 31-el történt, de pótlólag 1990-ig még több anyag is belekerült. 
2 uzemilapok.com, https://uzemilapok.webnode.hu/Leolvasva 2019 január 21. 
3 A bányász üzemi lapok feldolgozása között szerepel pl. Márkus Zsuzsanna a Borsodi Bányász című hetilap érté-

kelő kutatása http://epa.oszk.hu/01400/01466/00013/pdf/Banyaszattorteneti_Kozlemenyek_EPA01466_2012_ 

01_08MarkusZsuzsanna.pdf, Márkus Zsuzsanna (2012) A Borsodi Bányász című hetilap. Bányászattörténeti 

Közlemények. 2012.1. 60-67., Krisztián Béla (2013) 75 éve jelent meg a kérészéletű DGT Üzemi Újság . 

Bányászattörténeti közlemények.2.91-101. a Borsodi Bányászra Fülöp Attila (1964) A Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1842-1963. Miskolc , 196 4 . 2 3 - 2 4 . Könyvtári Füzetek 1. 
4 Surján (2002) 5. Ilyenek pl. a mecseki szénbányászat szervezeti (piaci) átalakulására kezdeményezett és az 

autonóm munkacsoportokra épített, a vállalat szervezeti egységeként kiemelt, előbb munkacsoport majd osz-

tály (Verbőci József irányításával) keretében működő szakértői csoport jelentései, összeállításai 1978-tól fo-

lyamatosan kibontakozva. 1983 és 1988 között pl. 55, 20 oldalnál nagyobb terjedelmű dokumentum született, 

általánosságokon túl konkrét vállalati feladatokra is lebontva.  

https://uzemilapok.webnode.hu/Leolvasva
http://epa.oszk.hu/01400/01466/00013/pdf/Banyaszattorteneti_Kozlemenyek_EPA01466_2012_%2001_08MarkusZsuzsanna.pdf
http://epa.oszk.hu/01400/01466/00013/pdf/Banyaszattorteneti_Kozlemenyek_EPA01466_2012_%2001_08MarkusZsuzsanna.pdf
https://epa.oszk.hu/01400/01466/00013/pdf/Banyaszattorteneti_Kozlemenyek_EPA01466_2012_01_08MarkusZsuzsanna.pdf
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tanulmányunk egy ilyen irányú munka5 erősen redukált része, ami az uránércbánya lapjá-

nak néhány eseményével foglalkozik. 

Az ércbányászat 

Ércbányászati tevékenységgel találkozunk Pécsvárad környékén, bauxitbányászati munkák 

folytak Nagyharsányban.6 Az 1782-től folytatott mecseki szénbányászat mellett 1953-tól 

az uránérc-bányászatnak (1955. Bauxitbánya Vállalat Pécs, 1957. Pécsi Uránérc Vállalat) 

gyorsan megszerveződött az emberi erőforrása részben a pécsi és komlói szénbányászatból 

részben az országos toborzáson keresztül. Az idők folyamán több néven is szereplő vállalat 

a hazai bányászat kiemelkedő egysége lett. A földtani körülmények, a növekvő mélység, a 

sugárveszély, a technológiai követelmények – hogy csak ezeket említsük – nagy követel-

ményeket támasztottak a bányászat elé. melyet az alkalmazottak eredményesen teljesítet-

tek. Az uránérctermelést folytató vállalat a növekvő létszám meg a vállalat gazdasági és 

társadalmi súlyából adódóan létrehozta saját üzemi lapját. A lap fejléce többször változott, 

1967-től szerepelt korszerű formája. 

A belső tájékoztatásra és a szakmai hírekre, termelési mozgósításra, biztonságra, az 

egyes üzemek verseny-, munkavédelmi- és munkáshíradói, szakmai levelei szolgáltak. 

Kezdetben a belső tájékoztatás sokrétű kiadványa született meg a szaporodó üzemekben – 

többségük kezdetben bizalmas, titkos, szigorúan titkos jelzettel. A belső kiadványok (pla-

kátok, röplapok) sorát jelenteti meg a központi igazgatás meg az üzemek. 

Az 1956-ot követően a szervezeti és kommunikációs feltételek változásával oldódott 

majd meg is szűnt a titkosítás rendszere. 

A vállalat növekedése, a pécsi és a kővágószőlősi lakótelep bővülése, az urántudat nö-

velése meg a társadalmi kapcsolatok szükségszerűen váltották ki az igényt az önálló újság 

megjelentetésére. A komlói és pécsi szénbányász újságok (az Új Komló majd a Mecseki 

Bányász) jó példát adtak. Ilyen értelemben a két vállalati bányászlapra csak formálisan 

vonatkozik az „üzemi” meghatározottság, mert a szűkebb szakmai tartalom mellett a lapok 

a területi információrendszer fontos részeivé váltak, olvasottságuk kiemelkedő volt. 7 

Az uránércbányászat Baranyára, Pécsre kedvező hatású volt. A vállalat működése alatt 

több mint 5700 lakást építtetett (Pécsett külön városrész alakult az Uránváros), a vállalat-

nál közel nyolc ezer embert foglalkoztattak, de a városban és környékén még több ezer 

embernek biztosítottak munkaalkalmat a legnagyobb termelés idején. A vállalat fennállása 

alatt a tervezésben, a feltárásban, a termelésben és a dúsításban is szovjet szakértők mű-

ködtek közre, és nagyrészt a Szovjetunióban gyártott eszközöket használtak. Mindehhez és 

az ukrajnai Krivoj Rog térségében hasonló profilú vállalatokkal tartott szoros kapcsolathoz 

a 10 évenként megújított államközi egyezmény adott alapot. Krivij Rih (magyar átírásban: 

Krivoj Rog) város Ukrajna Dnyipropetrovszki területén. A Krivij Rih-i agglomerációs kör-

zet központja. Jelentős ipari és kulturális központ. Iparszerkezetére jellemző az acélgyártás 

és fémfeldolgozás, mely a Krivij Rih-i vasérc-medence (Krivbasz) érceit dolgozza fel. 

A pécsi uránércbányászat teljesítménye ma már nyilvános (1. táblázat), fordulatos törté-

nete több feldolgozás tárgya. A szakmai feldolgozások mellett gazdag a bányászat szépiro-

dalmi megközelítése. 

                                                      
5 Krisztián Béla (2015) Rétegsajtó, a mecseki bányászsajtó, az üzemi lapok. A mecseki bányavállalatok üzemi 

lapjai. Kézirat. 610 oldal, képek, táblázatok. 
6 Kovács László (2018) Ércbányászat Baranya megyében . B KL Bányászat 3. 17 -30. 
7 A Mecseki Ércbányász és a Mecseki Bányász térségi információs rendszerben betöl tött szerepe. Kutatási 

összefoglaló. JPTE. Közművelődési Tanszék. Pécs. 1993. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1nv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krivij_Rih
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dnyipropetrovszki_ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Krivij_Rih-i_agglomer%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Krivij_Rih-i_agglomer%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Krivij_Rih-i_vas%C3%A9rc-medence&action=edit&redlink=1
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2. táblázat: Összefoglaló adatok a mecseki uránbányászatról8. 

Megnevezés Egység 1960 1970 1980 1990 1993 1996  

Kitermelt kőzet m³ 269 070 567 181 578 936 336 390 199 710 100 000×  

Az előzőből érc tonna 378 405 759 429 833 495 616 382 366 468 160 000×  

Fémtartalom ‰ 1,05 0,70 0,82 0,85 1,12 1,20× 

Dúsítmány export tonna 286,9 501,8 669,6 490,4 380,0 200,0×  

Vágatkiképzés méter 19 792 46 405 37 195 10 915 n a n a 

Foglalkoztatottak fő 4797 7915 7 188 4517 1755 1200×  

Balesetek száma fő 950 480 294 282 307 n.a 

Halálos baleset fő 6 3 2 0 2 n.a 

Jelölés:×=becsült érték, n.a = nincs adat  

A pécsi uránérctermelés megszüntetésére 1989-ben született határozat. A bányabezárás 

politikai előzménye a Szovjetunió széthullása és ezzel a hidegháborús atomfegyverkezési 

verseny megszűnése volt, ami a mennyiség iránti igényeket csökkentette. A fémurán világ-

piaci ára is drasztikusan csökkent, a hazai termelés önköltsége többszöröse volt a világpi-

acon beszerezhető uránfém árának, melyet más, nagy termelékenységgel működő lényege-

sebben jobb minőségű ércet termelő külszíni fejtésű bányákban (elsősorban Kanadában és 

Ausztráliában) termeltek. A bányászat veszélyessége közismert volt, a veszélyek csökken-

tésére minden eszközt bevetettek9. A pécsi uránérc hasznosítása azonban változatlanul az 

érdeklődés középpontjában van és végletes ítéletek között alakul10. A megszűnt 

uránércbányászat megmaradt létesítményeit meg telephelyeit emlékkövek jelzik a terüle-

ten. A két múzeumi kiállítóhely – Pécs és Kővágószőlős – szintén felidézi az uránérc bá-

nyászatot. 

A bányalétesítés és a vállalat szervezése, a technológia elsajátítása a magyar alkalma-

zottak gyors adaptációjával megteremtette az eredményesség alapját, a szakmai felkészült-

séget és a máig tapasztalható „urános” öntudatot11. De megteremtette azt a réteget is, amely 

alapja lehetett az „urános” olvasóközönségnek. 

Út az újság felé 

A szélesebb körre is kiterjedő nyilvánosság - igény és a változó vállalat/nyilvánosság kap-

csolat érdekében a vállalat jelentőségét is hangsúlyozandó újság létrehozására először 

1955-ben született konkrét ajánlás. A titkosság miatt ezt elvetették, de 1956 után a meg-

változott körülmények miatt határozat született az üzemi sajtó megteremtésére.  

Elsőként a vállalat fiatalságához szóló Az Ifjúság című ércbányászat kiadvány került ki-

adásra. Ez 1958 április és 1959 szeptember között kéziratként, sokszorosított formában, 

rendszertelenül, változó címekkel jelent meg. 

Az 1958 május 31-i szám Urán Ifjúság, az 1958 július 23-án megjelent szám KISZ Hír-

adó, az 1958 szeptember 7-én Bányász IFI Híradó után a lapot 1958 október 17-én ismét 

Ifjúság címmel olvashattuk. Utolsó száma 1959 szeptember 6-án jelent meg. Szerkesztői 

Sipos Miklós majd Pálos János voltak. Kiadóként előbb, mint Az Uránércbánya Vállalat 

                                                      
8 https://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1n%C3%A9rcb%C3%A1ny%C3%A1szat_Magyarorsz%C3%A1gon 

(2019.01.21.) 
9 A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Osztályközi Tudo-

mányos Bizottság tanulmánya. https://hvg.hu/itthon/20120702_megyek_ur (2019. január 14.) 
10 Pl. Barabás András–Konrád Gyula (2008) A mecseki kőszén és uránérc bányászatának múltja és lehetséges 

jövője. Földrajzi Közlemények, 1. sz. 3–19. 
11 Békés Sándor (2014) Mélyből hangzó szívdobbanás. (Uránbányászok emberközelben. Riport 25 egykori 

urándolgozóval.) Kódex kiadó. 151 o.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1n%C3%A9rcb%C3%A1ny%C3%A1szat_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1n%C3%A9rcb%C3%A1ny%C3%A1szat_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hvg.hu/itthon/20120702_megyek_ur
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KISZ-szervezetének híradója, majd 1958 július 23-tól mint Az Uránércbánya Vállalat 

KISZ Bizottságának híradója szerepel. 

Az önálló vállalati újság szerepét 1961-től a sokszorosított rendszeres üzemi tudósító-

lapok, 1963-ban a hasonlóan sokszorosított Uránhírek majd a már nyomtatott Ércbányász 

Híradó után a Mecseki Ércbányász töltötte be, melynek első, nyomdai úton készült példá-

nyai 1967 márciusától kerültek az olvasókhoz. 

 
 

 

A Mecseki Ércbányász. 

A lap első száma az uránbányász MSZMP és BDSZ meg a KISZ Bizottság kiadásában, 

1964 június 1-én jelent meg12. 

A mecseki uránbányászat története így említi a lapot: „Nem kimondottan irodalmi mű, 

de az írott sajtó fogalomkörébe tartozik a Mecseki Ércbányász című újság tevékenysége”. 

                                                      
12 „Nem kimondottan irodalmi mű, de az írott sajtó fogalomkörébe tartozik a Mecseki Ércbányász című újság 

tevékenysége”, A magyar uránbányászat története.2001. Pécs. MacMaestro Kft. Szerkesztette  Németh János 

(és szerzőtársai. XI. rész. Szociálpolitika, humánpolitika. 2. Kultúra, művelődés, sport.422. 
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A sommás megítélés azonban kevés, az újság jelentőségét nagyobbra tartjuk. Huszonhét 

éven keresztül a vállalat 1967-1991 között előbb Ércbányász Híradó majd Mecseki Ércbá-

nyász címmel jelentette meg a tevékenységét sokban erősítő újságját. Az újság, mint A 

Mecseki Ércbányászati Vállalat dolgozóinak lapja 1967 márciusáig havonta, 1971  január 

1-től kéthetente jelent meg13. A lapot az alkalmazottak előbb térítésmentesen kapták majd 

az előfizetést 120 Ft/évben állapították meg. A belső vállalati terjesztés mellett más szer-

vezetek postai úton kapták meg a lapot. 

Első főszerkesztője Ragoncsa János lett, a szerkesztők Tóth Béla, Geisz Ferenc (1973), 

Kablár János (1980) és Kisdaróczi János (1982) voltak. Szerkesztősége, üzemi tudósítói, 

levelezői köre sokirányú kapcsolatot tartott fenn. 

A Mecseki Ércbányász utolsó száma 1991 március 15-én jelent meg. 

A vállalati sajtó rendkívül hatásos volt. A szakmai igényesség és dinamikus fejlesztés 

szándéka, tudatosítása mellett a vállalati közösség szerveződésére a lap kedvezően alakí-

totta a közvéleményt, erősítette az „urántudatot”, a kulturális és művelődési hatásrendszert. 

Ennek nyomai máig követhetőek rendezvényeken, visszaemlékezésekben és a hagyomány-

őrzés sok formájában, melyet méltón képvisel és fenntart a MUBE, a Mecseki Uránbányá-

szok Egyesülete14. A szerkesztők is sajátos arculatot vittek a lapba – előképzettségük, új-

ságírói gyakorlatuk, kapcsolatteremtésük befolyásolta a lap szerkesztését, cikkeinek egy 

részét. A szerkesztőségi munkát a szoros politikai és szakmai keretek szabták meg, ame-

lyekre rendszeres és részletes laptervek készültek. A kezdetben erőteljes politikai vonások 

csak lassan oldódtak fel – a mindenkori szerkesztőség igyekezett a szakmai hierarchia el-

sődlegessége lés a politikai elkötelezettség mellett az irodalmi igényesség, a kultúra és 

művelődés széles területei felé nyitni. Szemlézhető nevelés folyt az újság közvetítésével 

és számos téma, mint pl. a Bél Mátyás szellemi és tárgyi örökség feldolgozása, a honisme-

rethez fűződő tevékenység a lap tartalmi feldolgozásával tűnhet ki igazán. A vállalat kul-

turális és művelődési dinamikája jelentős – egyes területeken meghaladta a szénbánya vál-

lalatot. Számosan kaptak és éltek a lehetőséggel saját irodalmi teljesítményeik bemutatá-

sára. A nagyszámú szerzői gárda rendkívül színes volt. Hivatásos újságírók mellett a vál-

lalat szakemberei adtak súlyt a cikkeknek, gyakran szerepeltek országos és helyi politikai 

és szakszervezeti vezetők, neves írók, grafikusok is megjelentek a lapban.  

De nem hiányoztak a mindennapi élethez szükséges információk sem – akár a vállalat, 

akár a város vagy közösségi, kulturális témakört illetően. Nagy szerepe volt a lapnak a 

termelési eredmények emberi hátterének bemutatásával – a kiemelkedő teljesítmények 

szakmai/közösségi és személyes értékeinek közreadása növelte a vállalati identifikációt. 

Gyakorta szerepeltek a lap hasábjain a műszaki és szervezési közlemények, ezek a korszerű 

követelmények széleskörű tudatosításában adtak támogatást. A vállalat vezetése kollegiális 

szellemben igyekezett a sajtót kezelni – hangsúlyos, kiemelt szerepet azonban a vállalati 

szigorú hierarchiában nem játszott. Közvetett hatása, befolyása azonban jelentős volt. Kri-

tikái többségében óvatosan fogalmazódtak, ebben más üzemi újsághoz hasonlóan kény-

szerű korlátok között mozogtak, sok kétségeket és vitát kiváltó eseményről említést sem 

tehettek.15 1989-ben határozat született a pécsi termelés befejezésére, ami egy hosszú fo-

lyamat kezdetét jelentette. A gazdasági és szemléleti változások, a vállalat átszervezése, a 

takarékossági intézkedések megpecsételték a lap sorsát16 – ami a lap megszűnéséhez veze-

tett (1991). 

                                                      
13 Surján (1992) 202. 
14 https://drive.google.com/file/d/181JtEUOpEz1pGgfrE9mHtZzM5xItxYQn/view (2019 január 14.) 
15 Paládi József (1987) A legalsó kaszt. Az üzemi lapok helyzetéről. Jel-kép. 1987. 3. 26–31. 
16 A magyar uránbányászat története (2001) 422. 
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Ilyen magas szintű termelést, feldolgozást folytató vállalat egyéb  szakirányú megnyilat-

kozásai is nyilvánosságot kaptak. Szakmai kiadvány volt az (Urán) Műszaki közlemények 

is, amit az Uránterv, a pécsi Uránércbánya Vállalat Tervező Irodája (Budapest) adott ki. 

Kéziratos formában, 1958-1960 között rendszertelenül jelent meg, felelős szerkesztője 

1959-ben Temesrékássi Mihály17 volt. Összesen, változó oldalszámmal tizenegy alkalom-

mal jelent meg, 1960-tól szünetelt. 

A jövő 

Az önálló uránvállalati lap feldolgozása még várat magára. A jól szervezett vállalat rend-

szerébe illesztett lap hálózatos információs gyakorlata, a szakmai, politikai és kulturális -

művelődési összefüggések feltárása nem kis feladat. Túl azon, hogy így feltárulnak a lap 

termelést és emberi kapcsolatait befolyásoló tényezői, ezek alakulása, követhetőek lesznek 

azoknak a kapcsolatoknak az alakulása is, amelyek a szűkebb uránnépességre és a várossal 

való viszonyra oly jellemzők voltak. Az újság közvetlen és közvetett hatása máig érvénye-

sül az urános szellem sokféle megnyilvánulásában, programokban, kiadványokban, mint 

pl. Békés Sándor (2014) Mélyből hangzó szívdobbanás című interjúkötetéből, mely a Me-

cseki Uránbányászok Egyesület gondozásával jelent meg.  Mindez a kutatás stratégiáját, a 

feladatok rendszerezését és olyan érdeklődőket feltételez, akik értékelni képesek a közel-

múlt történetét, az immár történelem uránvállalat sajtómunkáját, újságíróinak  és közremű-

ködőinek tevékenységét. 

 
 

 

                                                      
17 Surján (1992) 450.229. 




