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Recenzió Simonik Péter: A Népháztól 
a Gőzfürdőig című könyvéről 

Dr. Horváth Géza 

Már a város határain túl is közismert megállapítás: az 
előd települések Alsó-. és Felsőgalla, Bánhida,az 
ipartelep, majd 1903-tól község, 1922-től nagyköz
ség, 1947-től Tatabánya város fejlődésének irányát, 
mértékét, milyenségét a szénbányászat alapvetően 
meghatározta jó évszázados történelme során. A 
bánya és mindenkori vezetői nélkül nem mehetett 
volna végbe ilyen léptékű fejlődés vidékünkön. A 
bányászat miatt azonban Tatabánya nem lett össze
függő-, rendezett képet mutató-, homogén társada
lommal rendelkező város. Nem hasonlítható össze a 
történelműket, helytörténetüket városként jóval 
korábbi évszázadokra visszavezetni tudó-, szerencsé
sebb ( ?) , szerves fejlődést mutató településekkel. 
Az előd községek múltja Tatabányán még sok tekin
tetben feltárásra vár. 

Épített örökségünk jó- illetve kevésbé jó állapotban 
megmaradt reprezentánsai: a Népház, a Tiszti Kaszi
nó ( „Cifra palota”),a volt Bányakórház pusztuló épü
let-együttese és a Gőzfürdő eredeti céljának megfe
lelően ma is üzemelő egészségügyi -, valamint ( ma 
már csak nevében létező) több kulturális intézmé
nye, a Magyar Általános Kőszénbánya RT. (MÁK RT.) 
gazdasági tevékenységének alapján megvalósult 
munkásjóléti és kulturális intézményrendszer részét 
alkották. 

Milyen okból hozták létre ezeket? Mi motiválta a 
mindenkori vállalatvezetést abban, hogy a korban 
nemcsak a környező településekéhez viszonyítva is 
magas színvonalúnak, sok tekintetben példa értékű
nek tekinthető munkásjóléti szolgáltatásokat nyújtó, 
különböző funkciókat betöltő épületeket és intéz
ményeket építtessen és működtessen? Milyen volt a 
vállalat tatabányai jóléti gyakorlata? Mint azt a szer
ző-, jelen munka alapját képező doktori disszertáció
jának kérdésfelvetése címében megfogalmazza: 
„Szociális érzékenység vagy gazdasági érdek?” 
A szénbányászat megindulásakor a vállalat 90 évre 
kötött haszonbérleti szerződést az uradalommal. 
Hosszabb távra tervezett, gazdasági érdeke megkí
vánta és döntő mértékben meghatározta azokat az 
intézkedéseket, amelyektől azt remélte, hogy a Mo

narchia, majd az ország legkülönbözőbb területeiről 
ideérkezett munkavállalókat egységes szabályok 
között tudja tartani, s már csak munkavédelmi, mun
kaszervezési és végrehajtási szempontból is homo
genizálni, megtartani. A MÁK Rt. gazdasági érdekei 
határozták meg a bányamunkások helyben maradá
sát vagy távozását is. Ezen érdekeket pedig a szén 
konjunktúra változásaihoz igazodó munkaerő szük
séglet, munkaerő politika és a jóléti intézmények 
„közvetítették”. 

A vállalatnak komoly és hosszú távú gazdasági érde
ke fűződött ahhoz-, hogy a lakáspolitika, egészség
ügyi-, szociális és kulturális szolgáltatások révén 
helyhez kösse dolgozóit. A bölcsőtől a koporsóig 
jelen kívánt lenni életükben. Bányakórházban szület
tek, majd életük végén a Bányászzenekar kísérte 
utolsó útjukra a vállalat „helyi munkaerőit.” 
„A MÁK RT. képes volt felismerni azokat a helyben 
keletkező szükségleteket, amelyekre reflektálva ki
egészíthette az állami szociálpolitika intézményei 
által nyújtott szolgáltatásokat és ellátásokat.”(170.l ) 
A gazdasági érdek mellett a cég vezetőinek szociális 
érzékenysége is szerepet játszott a vállalati jóléti 
intézményrendszer kiépülésében, kiépítésében. Vida 
Jenő igazgatóról írja a szerző: „… komoly anyagi ér
deke is fűződött az általa irányított szervezet terme
lékenységének növeléséhez és gazdasági stabilitásá
nak biztosításához. Az viszont már emberbaráti érzü
letének volt köszönhető, hogy felismerte a munkás
jóléti intézmények színvonala és a teljesítőképesség 
növekedése közötti összefüggéseket. … mind a gaz
dasági, mind pedig a szociális szempontoknak szere
pe lehetett abban, hogy a MÁK RT. egy széles alapo
kon nyugvó jóléti intézményrendszer működtetése 
mellett döntött.” (72.l). 

Simonik Péter elemzéséből egyértelműen kitűnik: a 
gazdasági érdek sokkal meghatározóbb volt a szociá
lis szempontoknál a vállalati jóléti politika révén 
létrehozott és működtetett intézményrendszer élet
re hívásának mikéntjében, tartalmi munkájának 
meghatározásában. Az intézmények létesítését min
denkor alapos és hosszas előkészítés előzte meg, a 
legjobb-, magasan képzett szakértők véleményét 
kérték ki, illetve őket alkalmazták a MÁK. RT. mun
kásjóléti intézményeiben. Talán nem eléggé közis
mert példaként említhetjük dr. Szabó Ignác bánya 
főorvost, Szabó István Oscar-díjas filmrendező édes-

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


apját, akiről utóbb egészségügyi díjat is elneveztek Simonik Péter nemcsak az életkörülményekkel, a 
Tatabányán. 
Mind a bérek, mind az egyéb juttatások tekintetében 
a cég vezetői folyamatosan figyelték a konkurenciát 
(Salgótarján, Pécs) és igyekeztek azokénál jobb felté
teleket teremteni a tatabányai bányatelepen. Mivel 
az ótelepi és újtelepi iskolákban felmérés szerint 
növekedett a gyenge képességű tanulók száma egy 
gyógypedagógus felvétele és egy kísérleti osztály 
bevezetése mellett döntöttek. „A megfelelő szakem
ber kiválasztásához a MÁK Rt. központja - a kor ne
ves szaktekintélyének számító Éltes Mátyástól is 
segítséget kért.” (140.l) 

Ugyanakkor a kötetből kitűnik, hogy a helyi társada
lom zártsága, kasztrendszer-szerű elkülönülése: tisz
tek, altisztek, munkások szerinti hierarchikus tago
zódása nagymértékben nehezítette és lassította a 
cégvezetés által kitűzött egységesítő törekvéseket, 
az általuk jónak tartott magatartásminták elterjedé
sét. Az intézmények kiépítésénél voltak közösen 
használtak, mint például a Gőzfürdő. Ennek vizét 
hetente cserélték, de az első két napon csak bánya
tisztek, majd a következő két napon altisztek végül a 
munkások vehették igénybe. A Népház döntően a 
munkásság számára épült, de itt tartottak nagyobb 
vállalati rendezvényeket is. A jóléti intézmények 
másik csoportjánál az egyéni munkavállalói hovatar
tozás szabta meg az igénybevétel lehetőségét. (Pl. 
Tiszti-, Altiszti Kaszinó.) 

A kulturális és szabadidős intézmények bemutatása
kor a szerző megállapítja: „ A bányaveze-
tés…fontosnak tartotta, hogy a magas színvonalú 
kulturális programok szervezésével mintát mutasson 
a munkavállalók legnépesebb csoportjának. Ez a 
felülről irányított rendszer azonban működésképte
lennek bizonyult.” (157.) Ezzel egybecseng és ezen 
megállapításon túl is megy a népműveléssel foglal
kozó vállalati politika részletesebb bemutatását kitű
zött másik szerző konklúziója. „ A kérdést szocializá
ciós szempontból megközelítve a társulat népjóléti 
és népművelési törekvéseinek eredménytelenségét a 
helyi társadalom merev kasztszerű szerkezetének 
fenntartása okozta. …egy alapvetően társadalmi, 
szociális problémát (ennek része volt a helyi, de a 
korabeli magyar társadalmi szerkezet kasztszerű 
merevsége is), a bányászok rossz szociális helyzetét 
döntően kulturális eszközökkel igyekezett orvosolni a 
vállalat (és vele együtt a hivatalos kormánypolitika 
is). Mindezen törekvéseknek a szükséges társadalmi 
és szociális reformok nélkül szükségképpen kellett 
kudarcot vallania.”1 

jóléti politika részleteivel foglalkozik, hanem jó más
fél évtizedes kutató munka eredményeként mind
ezekről vállalati összegzést ad. Elsősorban a MÁK Rt. 
Fennmaradt, kb. 1 kilométernyi iratanyaga, primer 
források segítségével. 

Ez a dokumentáció sajnos töredékes, így az adalékul 
szolgáló iratok is feldolgozásra kerültek az elsődleges 
fondok mellett. Természetesen kiegészítve és ele
mezve a vonatkozó magyar és nemzetközi szakiroda
lom legfontosabb megállapításaival. Ez pedig úttörő 
jelentőségű-, mivel 1945 előtt és után kevés-, a Hor
thy -korszak vállalati jóléti politikájával fogalakozó 
mű jelent meg. 
Ráadásul 1945 után a historiográfiai mellett ideoló
giai szempontok is érvényesültek, amely utóbbiaktól 
jelen összegzésbe történő feldolgozásukkor meg 
kellett tisztítani ezen-, „osztályharcos alapon” író
dott műveket. 
Simonik Péter monográfiája nemcsak az elméleti és 
gyakorlati szociálpolitikai kérdések iránt érdeklődők
nek ad értékes megállapításokat, de a bányászság 
társadalomtörténeti vizsgálatával a tatabányai hely
történetírás és az iránta érdeklődő nagyközönség, 
közösség is hiánypótló művel gazdagodott. 

(Simonik Péter: A Népháztól a Gőzfürdőig.: Munkás
jóléti intézmények a Magyar Általános Kőszénbánya 
Rt. tatabányai bányatelepén (1896-1945). - Tatabá
nya, 2013.) 
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1 Kiss Vendel: "A munkásságra nevelő hatással lenni”: a 
bányatársulat által irányított népművelés céljai, eszközei 

és eredményei a tatabányai bányatelepen a két világhá
ború között. - In : Tatabányai Múzeum. -2011 (2012), 84.l. 



A Helytörténeti Kerekasztal 56. ván
dorgyűlése Epölön 

Ó vári Zsuzsanna 

Szombaton, 2013. október 26-án, késő őszi ra
gyogásban a Gerecse lankáin a helytörténeti csa
pat Epölre tartott. 

Megnyílt a tájház 14 év közös munkával, amit 
Kovács Gábor és családja, valamint a 700 lelkes 
falu apraja nagyja hívott életre. A falakat erősí
tette a képviselők tiszteletdíja, mint kőműves 
kelemeni fordulat XXI. századra hangolva! Nem 
nézhettünk körül a tornácos házban, azonnal 
leültetett minket Gábor a vetítőgép elé, és már 
peregnek a képkockák a kezdetektől az ünnepé
lyes megnyitásig. Közben kacagtató, és szívszo
rító történetekkel mesélt a tárgyak újjáéledésé
nek csodájáról. 

Ezek után körbejárva, minden bútor, hímzés, 
használati tárgy személyes „ismerős” - pl: ilyen a 
szövőszék, amit évtizedek óta őrzött összecso
magolva a család, és most az unoka is segített 
megépíteni, a több szekérrészből összerakott 
egy, a nyitott színben, a katonaláda, amely egy 
emberi élet dokumentumait rejtette. Aki még 
nem látta, annak el kell mennie, és megcsodálni 
a hajdani füstös konyhát, a tálast, a faragványo-
kat, a szerszámokat! 

Új helyszín és új lehetőség, a megyét bemutató 
népművészek tárlata. Megálltam beszélgetni a 
fafaragóval, kézbe véve a csodás dió - és mogyo-
rótörőt, elámultam míves kidolgozásukon. A 
hangszerkészítő a gyerekekkel együtt alkotott, és 
ügyességük dicséreteként, a keserűfű zenélt. Ke
rámiák, csuhék, vesszőmunkák, szőttesek soka
ságát Nyikus Anna népi iparművész mutatta be. 

A bajnai pincesoron vendéglátónk az Izsó család 
volt, ahol nem csak finomságokat és tüzes vö
rösbort kóstolhattunk, de a hegy varázslatos ki
sugárzását is élvezhettük. Hallhattuk Izsó Karcsi 
helytörténeti előadását és körbe járt Padányi 
Lajos új könyvének első példánya - örültünk a 
közös napnak. 

Alkonyatkor búcsúztunk a híd mellett, ahol az 
ördöglovas, Sándor Móricz gróf ügyességét di
csérve, egy mészkőbe vésett patkónyom van 
faragva. Talán ez jelképezi a legjobban, hogy a 
mulandóság megállítható, ha azt lelkesedés és az 
akarat támogatja. 

Aztán érdemes saját otthonunkban is körbenézni, 
és elődeinkről mesélő, nemzedékeket összekötő 
szépségekre újra rácsodálkozni. A képek forrása: www.labatlan.hu 

http://www.labatlan.hu

