


A kiadvány, melyet kezében tart az érdeklődő
olvasó „Az egyszer volt, hol nem volt…” című sorozat
második darabja, amely Miskolc III. kerületében talál-
ható volt bányatelep, Pereces bemutatására irányul. 

Jelen kiadvány a „Horizonton…” projekt
keretében zajlott történeti (oral history) kutatás ered-
ményeit dolgozza föl, természetesen korábbi tanul-
mányokra, kötetekre is támaszkodva. A Norvég Civil
Támogatási Alap által támogatott projekt három 
szervezet partnerségében zajlik 2009 és 2010 októbere
között: a Bányász Kulturális Egyesület, az Észak-Keleti
Átjáró Egyesület és az Új Bányamécs Baráti Kör össze-
fogásában. 

A kutatásban kulturális antropológus kutatók,
egyetemi hallgatók és középiskolások (pl. a Hámori Wal-
dorfból, a Gábor Áron Szakközépiskolából stb.) vettek
részt. A kutatás során több mint 30 interjút készítettünk a
perecesiekkel, akik egykor vagy most itt éltek/élnek. A
találkozások során sikerült összegyűjteni több száz képet,
jó néhány tárgyi emléket is. 

A projekt és a kutatás létrejöttét az a felismerés
hívta életre, hogy a mai miskolciak, elsősorban a fiatalok
(részben a perecesiek is) ismerete az egykor virágzó
Perecesről erősen hiányos. A bánya, (itt Perecesen)
több évtizede bezárt, a színjátszó kör, a sportszakosz-

tályok régen megszűntek, a szabadtéri színpad „tündér-
kertje” is az enyészeté, mindössze a közel 100 éves
fúvószenekar működik még. 

A mai miskolciak számára Pereces leginkább
egy jelentéktelen „városrész”, amely slumosodó voltáról
is hírhedt. Fő célunk tehát az, hogy megismertessük a
városiakkal Perecest, Pereces múltját, e korabeli fotókkal
illusztrált és a helyiek visszaemlékezéseivel gazdagon el-
látott kiadvány segítségével. 

Mindezzel átfogó célt kívánunk szolgálni: Pere-
ces új jelentéssel és jelentőséggel tűnjön föl a
városlakók és a környékbeliek mentális térképén, kul-
turális emlékezetében. Nem utolsó sorban tisztelgés a
bányászszakma kultúrája előtt.

Ajánlom e kiadványt mindazoknak, akik érdeklődnek
Miskolc-Pereces története iránt, kívánok az olvasáshoz
bányászköszöntéssel:

Jó szerencsét!

Németh Éva,
a BKE elnöke

Köszöntő



I. Pereces-bányatelep vázlatos története - Bányászat és bányatelep 5. o.

Mikor, kik és miért alapították Perecest?
Hogyan és mikor kerültek Percesre az első bányászcsaládok?
Tudtad-e, hogy Pereces 1950-ig önálló település volt?
Tudtad-e, hogy Perecesen volt az ország leghosszabb, egyben a világ harmadik 
leghosszabb, 2336 méter hosszú alagútja?

II. Jó szerencsét! - Munka és munkások 12. o.

Hogyan, milyen körülmények között zajlott a munka?
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a valamikori Perecesen?
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Milyen szórakozási lehetőségek voltak Perecesen?
Milyen lehetőségei voltak a fiataloknak a közös együttlétre?
Milyen művelődési szokások alakultak ki?
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Tudtad-e, hogy a valaha közkedvelt perecesi szabadtéri színpadon 
már a II. világháború előtt is élénk színpadi élet folyt?
Mikor és hogyan épült a szabadtéri színpad?
Kik szerepeltek rajta? Milyen előadásokat játszottak?

III. 2. A 99 éves perecesi Bányász Fúvószenekar 27. o.

Tudtad-e, hogy a Perecesi Bányász Fúvószenekar 2011-ben lesz 100 éves?
Kik és miért hozták létre a zenekart? Kik lehettek a tagjai?
Mikor, milyen alkalmakkor játszottak?

III. 3. A Fradi-verő PTK: a „perecesi kapufa” legendás története 31. o.

Tudtad-e, hogy a perecesi bányászok egykor NBI-ben szereplő focicsapata 
hazai pályán legyőzte a válogatott játékosokkal felálló Ferencvárost is?
Hallottál-e a „perecesi kapufa” legendás esetéről, amely
az 1947-ben játszott mérkőzéshez fűződik?
Milyen további sportszakosztályok működtek Perecesen?
Hol, milyen körülmények között sportoltak a perecesiek?

Összegzés      38. o. 

Mellékletek 39. o. 



1Az Erenyő elnevezést Ernye bán nevéből eredeztetik. 
2Az egyik az itt elterülő hegyek és völgyek formájára hivatkozik, míg egy másik

a perecet kedvelő perecesi bányászokról szól, akik mindig jól megrakodva száll-
tak föl a vonatra (a vasgyáriak ezért nevezték volna el így őket). 

3Az áttelepítés előtti történet részletei jól ismertek: Fazola Henrik őskohója és
a Hámori tó létrehozása, Fazola Frigyes újmassai kohója, ill. a Diósgyőr-
környéki, bükki bányászat kezdetei. A Diósgyőr-Vasgyár területén, a gyár új
helyén maradt elég terület a munkáskolónia kiépítésére is. A gyár ekkor a
MÁVAG-hoz (Magyar Királyi Állami vas-, Acél- és Gépgyárak) tartozott,
ahogyan a Bányavállalat is.  

4A telepítést megelőző jelentések egyikében a következő olvasható: „A’ királyi ’s
koronához tartozó Diós-Győr városa szomszédságában helyheztetett erdőben található
kőszén ’s azzal való élés melly karban létte eránt mai napon be nyújtott tudósítását szolga
bíránknak, felséges császári királyi fő herczegségednek és a’ nagy méltóságú királyi hely-
tartó tanácsnak […] költ kegyelmes kegyes rendelése következésére ide rekesztve,
alázatosan fel küldjük. […] Költ az ezer nyólczszáz tizen egyedik esztendőben, Böjt elő
hava negyedik napján Miskolczon tartatott köz gyűlésünkből.” (200 éves a borsodi
szénbányászat. 1786-1986. 24. oldal)

I. Pereces-bányatelep vázlatos története
- bányászat és bányatelep

Egyszer volt, hol nem volt… 
A mai Miskolc-perecesi városrész helyén 150 évvel ezelőtt

még szinte semmi sem emlékeztet a mai állapotra, leszámítva a
lenyűgöző szépségű természeti környezetet, az itt elterülő hegyek
és völgyek látványát. A XIX. század közepéig perecesi őslakosok
után is hiába kutatunk; alig néhány család élhetett itt, míg Ere-
nyőben1 már a tatárjárást követő időkben is éltek szőlőművelő
családok.  Hogy miért éppen Pereces? Több legenda2 is ismert a
névadás magyarázatáról, ám a néveredet kérdése valószínűleg
nyitott (kérdés) marad.

Egyszer volt, hol nem volt… volt egyszer a perecesi bányatelep.
Egy 1868-ban hozott miniszteri utasítás nyomán kezdték kiépíteni
– a vasgyári kolóniával párhuzamosan – „Pereces-bányatelepet”.
Vagyis a Diósgyőr-környéki vaskohászat és bányászat ebben az idő-
ben került át a Garadna-Hámor völgyből későbbi helyére.3 A bánya
esetében szintén praktikus okokból jelölték ki az új telep helyét: a
legjobb minőségű szén-lelőhelyeket ugyanis a perecesi völgy kör-
nyékén találták.4 A szénkitermelés ekkor elsősorban a Diósgyőri

MÁVAG szükségletének kielégítését szolgálta. 
Az első telepesek egyrészt az északi (felvidéki) ércbányákból

kerültek ide, mások az elszegényedő paraszti rétegből kerültek
ki (ahogyan ez megszokott volt ezidőtájt más városok, telepek
esetében is). A modernizációs folyamatok között az is természetes
volt, hogy egy több nyelvet beszélő, etnikailag színes közösség
alakult ki Perecesen. Az 1910-es népszámlálás alapján a 2319 fő
megoszlása nemzetiség szerint:

Az eredet vagy alapítás, Pereces névadása, vagy a korai, szí-
nes, többnyelvű közeg kérdését már hiába kutattuk, hiszen azóta
jó néhány generáció követte egymást. A mai 70-80 éves korosz-
tály számára a II. világháborús emlékek is életük elejéről, gye-
rekkorukból valók. A családok eredetét illetően természetesen
elő-előjöttek az emlékek, a felvidéki, erdélyi vagy egyéb magyar-
országi vidékekről érkezőkről: „Az én családom, az kétfelé ágazik.

magyar 1367 fő

szlovák, cseh 691 fő

német 173 fő

román 69 fő

lengyel 19 fő
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A nagyapai családomról beszélek, ők az 1900-as években települtek át
Szlovákiából és Romániából. Az anyai részről a családom pedig Kassáról
eredeztető. Úgy kerültek ők is az áttelepítés idején ide Magyarországra.
Nagyapám is a ’10 és ’16 közötti időszakban költöztek ide Perecesre. Ak-
koriban nyitották meg a perecesi bányát, és őket Szlovákiából, mint szak-
embereket telepítették ide, hogy a bánya megnyitását elősegítsék. Itt éltek
továbbra is.”5

Helyenként az etnikumok kérdése is terítékre került:
„…szlovák eredetű név, annyit tudunk csak, hogy apámnak volt egy
ilyen kaja-receptje, ez egy ilyen szlovák étel, gulka, azt meghonosította
itt a feleségem a családba’ […]
Az a helyzet, hogy köszönni meg kellett tanulni, meg a széles a Balaton
vize szlovákul, az első három-négy sorra még halványan emlékszek. [...]
Igen, és nagymamám is szépen beszélt szlovákul, dumapartik voltak szlo-
vákul…”6

„De mi nem sokat foglalkoztunk vele, így gyerekek körében ez így nem
volt kiexponálva. Hanem mikor mentünk reggel az iskolába, és a szom-
széd öreg nénikék ugye mentek a reggeli misére a templomba, akkor mi
tudtuk, hogy ő magyarul beszél, de szlovákul is, akkor mi direkte: dobre
rano köszöntéssel. Ő fogadta: dobre rano.”7

„T. Istvánné, Hostisoczki Mária. Ez egy lengyel név. Nem tudom, hogy
onnan származunk-e vagy mi, de azt mondják, hogy lengyel név.”8

„Ő tót, tudott szlovákul. Régen mikor a TV-t néztük, mindig Ő fordí-
totta a szlovák adókat, mikor hétfőn nem volt adás. Ott korábban ment
a Vivát Benyovszky pl.. Az anyósom testvére Szlovákiában élt.”9

„Oda telepítettek be hat nációból embereket, tehát románokat, ruszinokat,
szlovákokat, svábokat és lengyeleket. Ezt azért tudom mondani, mert az
apósom is, így a feleségem is lengyel származású, a nagyapja alig tudott
még magyarul beszélni.”10

1874-ben épült meg Pereces első része az igazgatósági épület-
tel. A bányatelep ezt követően viszonylag gyorsan növekedett,
több ütemben épülve.11 Eközben a XX. század elejére már az egyik
legnagyobb munkásteleppé nőtte ki magát. 

Lássunk egy rövid részletet a fentebb említett, 1868-ban író-
dott miniszteri rendelet szövegéből: „A vasútvonalra nézve, mely a
gyárból a kőszénbányákhoz tervezendő, figyelmeztetem igazgató urat,
hogy úgy intézze ezen vonal tervezetét, miszerint azt a diósgyőri völgy-
ben az országút szintjében lehessen minden nagyobbszerű költség, töltés
vagy viaduct nélkül átvezetni. Ezen vonal kettős vágánnyal felviendő a
felső 2. Mátyás-tárnáig a Pereces-völgyben […] ezen alagút költségei is,
valamint a két akna számára beszerzendő két 10-12 lóerejű mozdony
(Locomobile) költségei is felveendők az igazgató úr által benyújtandó
költségvetésbe, valamint a kőszénbánya terményeinek elszállítására
szükséges leltári első beruházások, mint csillék, lovak, szerszámok stb.
[…] A gyár helységei, valamint az alagút két pontjánál szükséges ide-
iglenes fabódék, a munkások s tisztviselők számára azonnal felállítandók. 

5 Interjúrészlet: V.-né, 2010.
6 Interjúrészlet: M. Tibor, 2010.
7 Interjúrészlet: L. Tivadar, 2010.
8 Interjúrészlet: T. I.-né, 2010.
9 Interjúrészlet: K. A.-né, 2010.

10 Interjúrészlet: J. János, 2010.
11 „Pereces legrégebbi településrésze az Erdősor, amelyet követett az Ótelep,
majd pedig a Tárna tér és az Iskola utca (ma szén utca). Az itt épült lakások falai
még vályogból épültek. Az 1890-es években Perecesen 32 ház épült 66 lakással.
A perecesi Újtelep (ami négy utcából állt) házai már téglából készültek. [...] 1910-
ben felépítettek egy 12 épületből álló kolóniát is az idegen munkások számára
(Vándortelep).” (Pereces-bányatelep története a XIX-XX. században.  Tanulmá-
nyok Diósgyőr történetéhez 9., 10. oldal.)
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A bányamunkások számára építendő házak a nádas és a gyertyánvölgy
egybenyílásánál levő alacsony dombokra állítandók, s a költségvetésben
tekintettel kell lenni arra is, hogy ott egy kis kápolna, oskola és kórház is
szükséges leend.”12

A gondos alapítók nyomán tehát gyors fejlődés következett,
amely a népességszám növekedésében, és ezzel együtt a telep ki-
terjedését tekintve is megmutatkozott. 

Egyszer volt, hol nem volt… a „legek telepe”. A Pereces-kör-
nyéki bányákhoz13 több, nem csak szakmai berkekben érdekes
leg-, vagyis rekord fűződik: 

 itt húzódott a Gränzenstein alagút, amely Európa leg-
hosszabb, egyben a világ 3. leghosszabb alagútja volt elkészülte-
kor (1869.);

 a majd száz évig működő Baross-akna sokáig az ország
legkorszerűbb és a megye legnagyobb teljesítményű bányája volt,
egyben Pereces legnagyobb bányája is;   

 a perecesi Új-aknán (ami valójában egy ikerakna) a föld-
alatti szállítást először végezték az országban villamos mozdo-
nyokkal (1901-től), itt próbálták az országban először az úgynevezett
keszonos aknamélyítést is;

 az 1860 m hosszú Pereces-lyukói alagút, melyet 1960-ban
helyeztek üzembe, szintén – a maga korában – a leghosszabb
hazai alagutak közé tartozott;

 Lyukóbánya volt sokáig az ország legnagyobb szénbá-
nyája (a megyében az egyedüli mélyművelésű szénbányaként).
„Milliomos bányaként” is emlegették, ahol 1978 után évente több
mint egymillió tonna volt a kitermelés.    

Mivel sokáig csak földút és gyalogút kötötte össze Pereces-
bányatelepet Diósgyőrrel, és a buszközlekedés csak az aszfaltozás
után indult be (az ’50-es években), a legfőbb közlekedési eszköz
a vasút volt Pereces és Újdiósgyőr, ill. Diósgyőr-Vasgyár között.
A személy- és teherszállítást is e keskeny nyomtávú vasúttal in-
tézték. Oravec János egy gyerekkori élményét feldolgozó novel-
lájában a következőképpen idéz fel a témát: „Elindultunk lefelé a
telepen, a kisvasút állomásra. Fogta a kezem, de nem vonszolt. […] Az
állomás egy nagy téglaépület kisebbik felét foglalta el. Nagyobbik részé-
ben volt a konzum, a bolt, ahol mindenfélét lehetett kapni. Sokan álltak
a vágányok mellett, s mivel fizetés napja volt, sok volt az üvegekkel ha-
donászó részeg bányász. A salaktöltés aljában parasztasszonyok árulták
kibontott batyuikból a tojást, tejet, tejfelt, vajat és kukoricacsutkával be-
dugott üvegekből a pálinkát. Volt ott egy falábú, kopasz öregember is,
aki nyakába kötve hordott egy kis ládát, és egyre azt kiabálta: »Nálam
minden kapható!« […] De a legérdekesebb látvány a papagájos ember
volt, élénk színű madarával és jóscéduláival. Hosszan fütyülve bukkant
ki az alagútból a kisvonat, és szénnel teli kocsikat húzott maga után.
Erre nagy felbolydulás támadt. De nagyanyám meg sem moccant, csak
szorosabbra fonta ujjait a csuklóm fölött. Mikor a szeneskocsihoz oda-
tolták a fabódészerű személykupékat is, az elsők között másztunk fel
a lépcsőn. Nagyanyám két részeget lökött félre amíg engem feltusz-
kolt, aztán visszarántott egy kofát, akinek nagy batyuja beszorult a

12 Idézi: Baán István, a Pereces bányatelep környezete, a bánya megnyitása és a
település közlekedési kapcsolatai c. tanulmányában. (Tanulmányok Diósgyőr
történetéhez 9., 19-20. oldal.)
13 Ezek elszórtan helyezkedtek el a település körül, pl. Baross-akna (a Pereces
hegy túloldalán, Varbó és Parasznya közelében), Új-akna (amely a bányaigaz-
gatóság épülete mögött volt, a 6-os busz végállomásánál), Erenyő-akna, a II. vi-
lágháború utáni államosításig magánkézben lévő Annabánya és Mártabánya,
továbbá Lyukóbánya, Pálinkás I. és II. táró, Finkey táró, a Mátyás és a Wiesner-
telep tárói stb.
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A „tízmillió koldus országában” munkát, megélhetést találhattak
a nélkülözők, amely együtt járt bizonyos szolgáltatásokkal is. Az
újonnan érkezők sokszor munkásszálláson kezdték, majd a ván-
dortelepen15 (kolónia) vagy más telepi házakban lakhattak nyug-
díjazásukig. Oravec János fentebb idézett novellájában érzékletes
képet fest a lakásokról, a közvetlen környezetről: „Olyan kicsi volt
a bányatelep, ahol éltünk, és annyira körülfonták, fölémagasodtak a he-
gyek, hogy a reggeli napsugár is csak véletlenül talált rá. A házak több-
nyire egyformák voltak, sok családdal és még több gyerekkel. A kincstáré
volt minden. A házak, az utak, a disznó- és kecskeólak, a kamrák, a temp-
lom, a kocsma, a tűzoltószertár, a bolt, az emberek is. A lakások ajtaja
szorosan egymás mellett nyílt, éppen olyan távolságra, mint egy szoba
szélessége. Mindenkinek ekkora kis sáv jutott a közös udvarból, amit
mindenki szigorúan elkerített. A kerítéslécek mellé olcsó szőlőfajta né-
hány tőkéjét ültették. […] Tavasztól késő őszig ezekben a lugasokban
élték le életüket az emberek. Sokan itt is haltak. Itt főzött, mosott az asz-
szony, innen nem mehetett ki a gyerek egy lépést sem, ha rossz fát tett a
tűzre, itt zsírozta bakancsát a bányász, vagy fújta a forró levest a kecs-
kelábú asztalnál, és itt mosdott a nagy mosófazékban, ha hazatért a föld
alól. […] ha valaki a lugasba lépett, téglán járt. Amit ott látott, a csikó-
tűzhely kivételével, az mind fából készült, és azt mind az én szótlan
nagyapám faragta meg. Volt ott hosszú lóca, támla nélkül. Ezen ülni,
de aludni is lehetett, és erre került nagymosáskor a teknő is. […] Nehezen
kopó, törő, a használatra türelmes edények voltak a polcokon. Nehéz, ön-
töttvas fazekak, lábasok, serpenyők ültek szép sorjában az ollóval kicif-
rázott újságpapíron. A lugas egyik sarkában, ahol az árnyék a
legsötétebb, emberderékig ágaskodó fakupa állt, mindig tele hűs vízzel, és az

keskeny ajtóba. Az ablak mellé ültem, nagyanyám pedig mellém telepe-
dett. […] Egyre többen gyömöszölődtek a kocsiba, egyre több lett a cso-
mag, a cigaretta- meg a pipafüst és az emberi beszéd, kiabálás. De aztán,
amikor a vonat nekilódult, mintha kicseréltek volna mindenkit, csendessé
váltak az emberek. A bányászok fejüket a kocsi deszkaoldalához tolva
szundikáltak, pótolták, amit az éjszakai műszak miatt elmulasztottak. A
karbidlámpák ütemesen ringatóztak a kiskampójú, barnára festett, ön-
töttvasból készült fogasokon. Némelyik még égett, pislákolt. Vidáman
futott lefelé a völgy kanyaraiban a kisvonat. Vitte a szenet a gyárba, az
embereket meg otthonukba vagy a városba. Mi ott szálltunk le, ahol a
városi villamos keresztezte a kisvasutat.”14

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ígéret földje.

15 Egyik adatközlőnk a következőképpen magyarázza az elnevezést: „Rimaszom-
batról nem tudnám megmondani mért került ide az anyósom… ott is volt valami bánya.
Meg itt az a vándortelep, az a felvidéki bányászoknak volt a telepe először. Azért is hívták
vándortelepnek, mert bevándorlóknak adtak lakást, és így ismerkedett meg valahogy
nagyapával…” (Interjúrészlet: K. A.-né, 2010.)

14 Oravec János: Anyám anyja – nagyanyám (Baráberek, 102-103. o.; Bíbor Kiadó,
Miskolc, 2004.).
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A kutatás egyik interjúalanyának visszaemlékezése jól szem-
lélteti a változást:

„…A használatbavételért minimális összeget (kb. kétszázhetven Ft-ot)
kellett fizetni. A közgyűlésen felvetődött, hogy építsenek olcsó üzemelésű
lakásokat, […] de hogy egyszerre ne kelljen túl sok pénzt fizetni. […]
1952. november: megtörtént a műszaki átadás, meg lehetett nézni a la-
kásokat belülről is (ezekhez az épülő lakások munkálataihoz a perecesi
bánya is hozzájárult, hiszen Drozsnyák Jani bácsi volt az igazgató). Az
itt lakóknak ez egy csoda volt, ebbe’ volt már két szoba, konyha, fürdő-
szoba, speiz, előszoba fedett, és fáskamra, és konyhakert is maradt. Mi-
csoda változás volt a pottyantós WC-hez képest! Maximálisan
demokratikus volt a lakások sorsolása, mert minden család magának
húzta ki a számát. A harmincegy lakásból egybe mentünk megnézni, a
17-es számút, - a számhúzásból pont azt a számot húztam ki, amit meg-
néztünk. De csak akkor derült ki, amikor a borítékot kinyitottuk: ezt a
kulcsot kaptuk. Ez volt a Csábi Lajos út 5. sz., ahol a legkisebb öcsém,
M. József született 1953. március 18.-án, és még lakik jelenleg is.”19

A település terjeszkedése a ’60-70-es években is folytató-
dott, ám közben megkezdődött a hanyatlás is, a bányatelep le-
alkonyulása: sorba zártak be a közeli bányák, aknák,20 és az 

oldalára akasztva a szintén fából faragott, hosszúnyelű merítőedény-
nyel.”16

A komfort nélküli,17 téglából épült lakások a kor színvonalán
modernnek számítottak, ám az alapítás után 80 évvel eljött az
ideje az összkomfortos lakásoknak is. Az 1950-es években épült
fel a Debreczeni Márton téri lakótelep, és ekkor kezdték ez ere-
nyői rész beépítését is.18

16 Oravec János: Anyám anyja – nagyanyám (Baráberek, 100-102. o.) 
17 A vezetékes ivóvíz, és a szennyvíz, a villamosítás a II. világháború utáni évti-
zedekben lett telepítve Perecesen. 
18 A magánépítkezések hulláma azonban már a ’30-as évektől megindult Bolló-
alján, Kőpadon és Belleren, majd az ’50-es években is tovább folytatódott. Az
ezeken túlnyúló területeken alig állt néhány ház a II. világháború előtt, és csak
később, az erdők és legelők helyén (pl. Csernaj, Erenyő), illetve a mocsaras völ-
gyek lecsapolása (pl. a Csehov és Csajkovszkij utca környéke a ’60-as években)
után épültek be. Ebben az időben épült az Ucukajon az új általános iskola és
népbolt is. (Lantos Sándor: A perecesi lakótelep kialakulása) Közben sok bá-
nyász a városba költözött, pl. az Észak-Kiliánba, ill. a diósgyőri és az avasi la-
kótelepekre.

19 Részlet M. Tibor összefoglalójából, 2010. február. 
20 Baross-aknát 1963-ban, Annabányát 1964-ben, Mártabányát 1967-ben zárták
be, míg Erenyőbánya 1951 és 1973 között; a Pereces és Lyukó közötti alagút
pedig 1960-66 között üzemelt csak.
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egymás után zártuk be a bányákat… [az] 1980-as évek, ’90-es évek
végén csődhelyzet állt elő, tehát ráfizetéses volt, erősen ráfizetéses volt,
az utóbbi években is, de akkor már teljes egészében is a magyar szén-
bányászat…”23

OLVASNIVALÓ: 
Oravec János: Bráberek. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.)
Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 9. Pereces-bányatelep története a XIX-
XX. században. (BAZ Megyei Levéltár, szerkesztő: Dobrossy István) ); és a
kötet vonatkozó fejezetei:
Baán István: Pereces bányatelep környezete, a bánya megnyitása és a település
közlekedési kapcsolatai (19-30. oldal);
Kricsfalvi Jenő: A Gränzenstein altárna története és műszaki leírása (31-42. o.);
Kovács Loránd: A perecesi (Diósgyőr környéki) szénbányászat kialakulása
(43-64. o.)
Lantos Sándor: A perecesi lakótelep kialakulása (65-77. o.).
Bányászhagyományok Borsodban. (Bekes és Társa Bt., Miskolc, 2005.)

FILMAJÁNLÓ: 
Varga Ágota: Jó szerencsét emberek! (2006.) és a Vattacukor c. filmjei a lyukói
bányabezárást dolgozzák föl.
http://www.filmklik.hu/movies/details/154,Jo_szerencset__emberek_
http://port.hu/vattacukor/pls/fi/films.film_page?i_film_id=5569&i_city_id
=3372&i_county_id=-1&i_topic_id=2

igazgatóságot végül áthelyezték Lyukóbányára (1968-ban). „…az
betett perecesnek, hogy elment innen a bánya. Tehát, hogy maga az igaz-
gatóság elment. Mert ha még az igazgatóság, tehát az iroda épület, vagy
hogy mondjam, az igazgatóság itt marad, […] innen irányítják…
Mondjuk ez gyakorlatba biztos nem jött volna össze, de akkor is meg-
maradt volna Perecesen a gondoskodás. Így azzal, hogy elment a bánya,
kész!”21

„A keleti medencerészben […] az összes kitermelhető szénvagyon
meghaladja a 30 Mt-át. A felsorolás nem teljes, de már így is megálla-
pítható, hogy a borsodi szénbányászat még hosszú ideig fontos bázisa
lehet az ország szénellátásának.”22 Olvashatjuk az 1986-ban kiadott
munkában, „A borsodi szénre szükség van” c. fejezetben. Annak,
hogy a szerzőknek nem lett végül igaza, világgazdasági  okai van-
nak. Minderre egyik bányamérnök végzettségű interjúalanyunk,
a Borsodi Szénbányák Vállalat vezérigazgatója a következőkép-
pen emlékezett vissza: „Az 1970-es évek elején volt az első megbicsak-
lása a szénbányászatnak. Volt ez az olajrobbanás: mindenki az olaj felé
fordult, természetesen, hogy az olaj mint energiahordozó, és energia-fel-
használás olcsóbba került, mint a borsodi – aránylag nem nagy kalória-
tartalommal rendelkező – szenek […]. Több kisebb bányát bezártak, majd
a ’70-es évek második felében, részben a nemzetközi helyzet miatt – már
az ipari vonatkozásban gondolom a nemzetközi helyzetet, tehát olajbá-
nyászat, szénbányászat – egy kicsit versenyképesebb lett a szénbányászat
önmaga is, és ez az olajhoz való fordulás is kezdett lelassulni, és jött a
bányászatba egy új, szénbányászatra egy új kedvező fellendülés. Ez a
fellendülés tartott [az] 1980-as évek elejéig. ’80-as évek elejétől aztán újra
nem lett versenyképes a szénbányászat és így elindult a hanyatlásnak,

21 Interjúrészlet: N. Éva, 2009.
22 200 éves a borsodi szénbányászat. 1786-1986. 213. oldal. 23 Interjúrészlet: K. Dezső, 2008.
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A bányászoknak a saját himnuszuk mellett egy szintén hosz-
szú időre visszavezethető, hagyományos köszöntésük is volt: Jó
szerencsét! – a német Glück Auf24 mintájára. 

A jó szerencsére szükség is volt, hiszen nemcsak egy kemény,
fizikai munkával járó szakmáról van szó, hanem egy különösen
balesetveszélyes munkáról. Földomlás, vízbetörés, tűz, gázmér-
gezés (metán, szén-monoxid, vasúti füst25) bármikor előfordulha-
tott, így a szakszerű balesetvédelem és a munkafegyelem
kiemelten fontos volt. „Az volt a legborzasztóbb, amikor hallottam a
kollégámat, aki a szén alatt kiabálta: »Mentsetek ki, mentsetek ki!« …
Gyorsan, pontosan és óvatosan kellett dolgozni. Mindannyiunk érdeké-
ben. Egy rossz mellészívás halálos adagot jelentett volna a mentőnek is.
Az ilyen napok igencsak megviselték az idegeimet, ennek ellenére jósze-
rivel mindvégig mentőztem. Nem tudtam elképzelni, hogy ne segítsek,
ha baj van.”26 – emlékszik vissza I. József, bányamentő. 
„Mikor felvettek dolgozni, a bányába mentem először. Még akkor, mikor
18 éves voltam […]. Jobban mondva a bányában dolgoztam, de rám sza-
kadt a bánya, otthagytam, eljöttem és elmentem a gyárba, a Lenin Ko-
hászatba. […] az öreg Csontler bácsival voltam ottan. Mondta nekem
Szedelényi, hogy: »Menjetek be Csontler bácsival, mert három oszlop be

II. Jó Szerencsét!

II. 1. Munka és munkások 

Bányász himnusz

24 Egy 1884-ben tartott gyűlés javaslata alapján a német formula magyar kifeje-
zéséről: „többek hozzászólása után Péch Antal tiszteletbeli tag a »Jó szerencsét«
köszöntést tartván a legmagyarosabban hangzónak, ezt ajánlja elfogadásra”.
(116 éves a Jó szerencsét köszöntés. Bányamunkás, 2010. április.) 
25 Több ilyen, a rossz szellőztetéssel összefüggő régi balesetről olvashatunk a
következő tanulmányban: Kricsfalvi Jenő: A Gränzenstein altárna története és
műszaki leírása (31-42. o.)
26 Interjú I. Józseffel. A kereset csábította Perecesre a sárospataki fiatalembert,
Bányászhagyományok Borsodban., Bekes és Társa Bt., Miskolc, 2005.
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van szakadva a bányába’, cseréljétek ki, kapsz egy kis pénzt érte.« […]
És akkor elmentem oda az öreggel, már tettem volna fel a gerendát, ami-
kor beszakadt, idáig betemetett földdel képzeld el! […] kijöttem és meg-
kérdezte, hogy hova megyek. Mondtam, hogy megyek haza. »Miért?«
Mert mondom, hogy rám szakad a bánya, csak akkor megyek le, ha ab-
lakot csinálnak rá. [Nevet].”27

A bányász munkabrigádban dolgozók tehát egymásra van-
nak utalva, meg kell bízniuk egymásban, össze kell tartaniuk. Az
interjúk során a sokat emlegetett „perecesi összetartást” is (rész-
ben) ezzel magyarázták a visszaemlékezők. 
„Ez talán egy kicsit hagyomány is és a szakma jellegéből fakad, a föld-
alatti munkánál nagy az egymásra utaltság. Ez évről évre úgy fejlődött,
nyilván nem ebben a században, hanem még a 19. században, meg a 20.
században, hogy az egymásra utaltságból barátság, szoros összetartozás,
együttérzés alakult ki, és ez kicsit hagyomány is volt a bányászatban […]”
„[…] mindenki ismerte szinte egymást, mindenki ismert mindenkit egy-
egy bányánál. És nem csak abba’ mutatkozott meg, hogy nagy volt a
részvét, ha valaki megsérült, vagy netán elhalálozott, hanem egyéb ba-
rátságok és jószomszédi viszonyok is, hiszen kolóniákba’, vagy egymás
mellett lévő házakba’ laktak…”28

„Nagyobb volt az összetartás, mint most, mindenhol. Szóval a bányá-
szok azok úgy megismerték egymást bármikor. […] Nem csak az ivás
volt! Hát, mondjuk jó, inni tudtak, az biztos, a bányászok arról vótak
híresek […]. De összetartó nép volt, nem úgy, mint a gyár. A gyáristák
nem voltak ilyen összetartóak.”29

27 Interjúrészlet: Sz. Ferenc, 2010.
28 Interjúrészlet: K. Dezső, 2008.
29 Interjúrészlet: Cs. Emil, 2009.

„Az, hogy a föld alatt dolgoztunk, és a veszély, az összetartás jellemezte,
később a családok is összetartottak. Családias is volt, nemcsak munkatársi
kapcsolat jellemezte az összetartást, mindenkinél kialakult a maga családi 
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töltöttem, a túlnyomó többségét délelőttös műszakban éltem le. De volt
ilyen, hogy mikor elmentünk a családdal üdülni, én nem tudtam mit csi-
nálni, én nekem öt órakor már nyílt a szemem, nem tudtam mit csinálni.
El kellett telnie az üdülésnek több mint a felének, hogy egyáltalán hat
óráig tudjak pihenni.”34

„Alig találkoztunk, ő három műszakban [a férjével], én meg elvoltam a
gyerekekkel.”35

„Aztán ’56-ban ezek a gyerekek olyanok voltak, hogy sarkig nyitva hagy-
ták az ajtót és mentek az erdőbe meg összevissza, mikor hazajöttek az is-
kolából. Váltó műszakba jártunk, hogy az egyikünk jött, a másik ment,
de egy bizonyos idő volt, kb. 2 óra, amíg szabadok voltak, és mindig mász-
káltak.”36

A többműszakos munkavégzés nemcsak az emberek életve-
zetési szokásaira nyomta rá a bélyegét. A munka fogalmához oly
szorosan kapcsolódott a több műszakos időbeosztás, hogy a „mű-
szak” kifejezést sokan a munka/munkahely/brigád szinonimái-
ként is használták. Pl.: „reggel mentem be, ők műszakból jöttek
kifelé”; „mikor mentek haza az emberek a műszakból”; „korábban
úgy volt, hogy műszak után kimentem”; „az egész műszakot bevit-
ték az ávéhára”; „Műszak végén a főnök mindig akarta, hogy igyak
valamit, öntött egy felest, finom édes likőrt…”; „Nekünk mindig
kellett menni haza műszak után”; „egyetlen egyszer sem láttam,
hogy leült vagy lehunyta volna a szemét műszakban”; „Az éjszakai
műszakból hozta haza a bányászokat, beszakadt az alagút…”; „…
aki úgy gondolta, hogy iszik műszak alatt, az meg is szenvedett”; 

köre, de a távolabbiakkal sem volt idegen a kapcsolat, hanem voltak szo-
rosabb családi kapcsolatok és lazábbak is.”30

„Olyan szalonnasütéseken vettem részt én is! Meghívtak a Pecér-
völgybe mindenbe. Borozgatás, minden olyan jó családi hangulat volt. 
[…] nagyon sok aknánál voltam, de mindegyiknél volt valami különbség
hangulatban. Az összetartásban nem, hangulatban.”31

„Együtt dolgoztunk, együtt sportoltunk, úgyhogy ez egy munkahely
volt, úgyhogy ilyen értelemben ez volt az előnye.
[…] A bányászok, ha gond volt összetartottak.”32

A termelés a legtöbb vállalatnál és a legtöbb munkahelyen
szinte soha nem állt meg. Mindezt (a) több műszakos rendszerrel
oldották meg. Így történt a legtöbb vállalatnál Miskolcon is, ami
a  dolgozók számára állandó- vagy váltóműszakot jelentett. In-
terjúalanyaink és családjuk életét (csaknem mindannyiukét) meg-
határozta a két-, három-, esetleg négyműszakos munkavégzés. 
„Reggel a vasgyárból indult föl egy vonat Perecesre, ami innen Pere-

cesről 5:10-kor indult, hogy a vasgyárba dolgozó embereket 6 órára oda
tudja vinni. A vasúti anyag és személyszállítás egyaránt a műszakvál-
tásokhoz igazodott (6 óra, 14 óra és este 10 óra). Tehát a vagonok mögött
3-4-5 ilyen személyszállításra alkalmas…”33

„Ez társadalmi munka. Nem túlóra. Az első időben épp elég túlóra volt.
Amikor bekerültem a bányába, rögtön a második hónapba’ hét túlműszak
volt. Mert frontszerelés volt, és ugye, ha az akkori időkbe’ ezt úgy kell
számolni, ha egy hétköznapi túlműszakod volt, az 100% volt, ha egy
vasárnapi túlműszakod, az 150%.” „Az életemnek, amit munkahelyen

30 Interjúrészlet: J. János, 2010.
31 Interjúrészlet: Cs. József, 2010.
32 Interjúrészlet: B. Lajos, 2009.
33 Interjúrészlet: L. Tivadar, 2009.

34 Interjúrészlet: B. Lajos, 2009. 
35 Interjúrészlet: K. A., 2010.
36 Interjúrészlet: Sz.-né, 2010.
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Az egyik ilyen ok a folyamatos fejlesztés volt (leszámítva pl. a két
világháború közötti időszakot), vagyis mind több és több mun-
kásra volt szükség. Másrészt, bár akadtak „bányászdinasztiák”
is, melyeknél apáról fiúra öröklődött a szakma, sokkal inkább volt
jellemző az, hogy az utódokat más pályára szánták: „mondtam a
fiamnak: keress könnyebb kenyeret!”  (Mint Lantos Sándor tanulmá-
nyából kiderül, már 1940-ben is csak az itt élő dolgozók 30%-a
volt bányász, míg 60%-a „gyárista”, 10%-a egyéb foglalkozású! –
A perecesi lakótelep kialakulása, 70. oldal).

Az utánpótlást hagyományosan toborzás útján oldották
meg a II. világháború után is.37 A toborzás alatt többféle módszert
értettek: a toborzók egyrészt személyesen járták a vidéket és hir-
dették a különböző álláslehetőségeket, másrészt szórólapokon,
hirdetéseken, plakátokon kerestek embereket bánya- és gyári
munkára.38

Az 1950-60-as években a bányász volt az egyik legvonzóbb
foglalkozás Magyarországon. A bányászfizetés akkoriban a leg-
jobbak között volt, és ehhez még hozzáadódtak a különböző jut-
tatások:

„A műszakot nem külszínen írták az aknászaink, hanem a föld alatt”.
         Miért álltak mégis bányásznak az emberek? 
Mint fentebb már volt róla szó, az első perecesi bányászok más
bányavidékek munkásai voltak ideérkezésük előtt. Ám az után-
pótlásról folyamatosan gondoskodni kellett, méghozzá több
okból is. 

37A negyvenes évek végén – ötvenes évek elején, a nagyfokú iparosítás miatt a
bányákban, gyárakban jelentős munkaerőigény jelentkezett. Ezt az igényt csak
a magyar vidék – ebben az időszakban jelentős részben munkanélküli – paraszti,
illetve egyéb származású lakóival tudták kielégíteni. (Fáy Ádám: Életmód, és a
szabadidő eltöltés szokásai Pereces Bányatelepen az 1940-es évektől az 1970-es
évekig, 2010. kézirat.)
38 A vidékről jelentkezők eleinte nem a teljes évet töltötték a bányában. Ideigle-
nesen kialakított munkásszállókban laktak, ahonnan a nyári idénymunkákra
rendszerint hazamentek. 
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feladata munkásai életének teljes irányítása. Különösen igaz volt
ez a stratégiailag rendkívül fontos bányászatra. A bányavállalat
a különféle eszközök, intézmények segítségével a legszélesebb
körben próbálta irányítani munkásai életét. 
„És hát tulajdonképpen egész Perecest a bánya építtette fel valamilyen
szinten, és az övé volt. Éppen anyu mesélte, hogy eleinte 1-2 ember volt,
intézőnek vagy minek nevezték. Olyan intéző vigyázott az egész telepre,
hogy még a lakásokba is benéztek, és ahol nem volt rend, ott rájuk szólt,
és csinálni kellett.”40

A munkások motiválására különböző munkaversenyeket
vezettek be. Elsőként 1949-től a viszonylag hamar kifulladó szta-
hanovista mozgalmat.41 1958-tól azonban már a kollektívák ke-
rültek előtérbe. Ettől fogva az élmunkások helyett a brigádok
jutalmazására helyezték a hangsúlyt. Perecesen a bányászok kö-
zött, ahol a csoportmunka és az összetartás amúgy is együtt járt 

- szénjegy
Ez gyakorlatilag fűtés-hozzájárulást jelentett. Minden bányásznak
járt, de háztartásonként csak egyet lehetett érvényesíteni. Nyug-
díjas bányászok is kaptak, de ők csak 20 mázsát. 
Néhány interjúalany beszélt a szénpénz „nem rendeltetésszerű”
felhasználásáról. Eszerint előfordult, hogy egy-egy „bohémabb”
bányász „megitta a szénjegyet”, vagyis eladta és az árát elköltötte
a kocsmában. 
Az óvodát és az iskolát is a háztartások szénjegyéből fűtötték.
Egy-egy általános iskolába járó gyerek után 2 mázsa hozzájárulást
át kellett adni az iskolának.
- hűségpénz
Ezt a vállalatnál eltöltött bizonyos idő (rendszerint 10 év) után,
illetve ezután éves rendszerességgel kapták a bányászok. A hű-
ségpénzt rendszerint bányásznapkor adták át, amit (azok) a bá-
nyásznapi kirakodóvásáron rendszerint azonnal el is költöttek.
„Aki már tíz évet töltött a bányászatnál, az meg is kapta a hűségjutal-
mat. Mindenki, aki ott dolgozott, az kapott valamilyen összeget. Vásár
alakult ki Perecesen, egészen a templomig, meg a kolóniáig sátrak voltak
felállítva, és ott költötte mindenki a pénzét.”39

- korengedményes nyugdíj
Bizonyos „föld alatt” eltöltött idő függvényében járt. Az interjúk
tanúsága szerint ez volt az egyik legerősebb vonzereje a bánya-
munkának. Volt rá példa hogy negyvenegynéhány éves mun-
kások is nyugdíjba vonulhattak.

A telep másodvirágzásának időszakában a bányász-életmó-
dot leginkább maga a bányavállalat határozta meg. Ebben az idő-
szakban még nagyon erősen működött az a háború előtti
időszakból örökölt gondolkodásmód, amely szerint a vállalat 

39 Interjúrészlet: K. L. és K. L.-né, 2010.

40 Interjúrészlet: K. I. és K. I.-né 2010.
41 „A Szovjetunióban a terv túlteljesítésében nagy szerepet tulajdonítottak a
munkaverseny-mozgalomnak, amelynek továbbfejlesztett változatát, a sztaha-
novizmust 1935-től vezették be. Speciális munkaversenyformák is megjelentek:
az Izotov-mozgalom a munkamódszer-átadásra, a tisztasági mozgalom a gépek
körüli rendcsinálásra, az újítómozgalom a termelés korszerűsítésére. Sztálin 70.
születésnapja tiszteletére az MDP szervező bizottsága határozatának értelmében
1949. október 28.-tól december 21.-ig munkafelajánlási mozgalom indult, ez je-
lentette a magyarországi sztahanovista mozgalom kezdetét. A nyilvánosság szá-
mára egyéni kezdeményezésként tüntették fel. 1950-től már nem élmunkás-,
hanem sztahanovista jelvényeket osztottak a munkában élenjáróknak. 1948 és
1950 között 16 ezer élmunkásjelvényt, 1950-53 között 115 ezer sztahanovista ok-
levelet osztottak ki. 1953-tól a sztahanovista cím helyét fokozatosan átvette a
Kiváló Dolgozó kitűntetés. A munkáselit háború utáni rétegét Magyarországon
az ötvenes években az élmunkások és a sztahanovisták képviselték.” Forrás:
Burget Lajos: Retró szótár, élmunkás, sztahanovista szócikk, 71.o. 
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egy hordó sört valamelyik kirándulóhelyre, csapra vertük, megittuk és
hazamentünk.”42

„Akivel fociztunk, azok mind ebbe’ benne voltak. Hajós Alfréd Sport-
brigád volt, abba’ benne voltunk mi, mint sportolók.
[…] Hát persze, összejártunk, elmentünk ide-oda, ennyi volt, másmilyen
nem volt semmi. […] ki az erdőbe így ilyen bulikat tartottunk, családdal
összejöttünk, hát ez egy, én a brigádmozgalmat nagyon jónak tartottam.
Mer’ ott legalább tudta az ember a munkatársáról, hogy ki kicsoda, a fe-
leségét ismerte, a gyerekeket ismerte. […] Hát hányan voltunk, tízen,
tizenketten körülbelül.
Hát barátok voltunk, hát együtt voltunk, hát együtt futballozunk, hát
hogy a fenébe ne, meg dolgoztunk, együtt dolgoztunk.”43

„…és akkor a műszakváltáskor, vagy felolvasás előtt csináltunk –  ilyen
20-25 percekbe’, meg 40 percekbe’ – ilyen különböző dolgokat, ilyen is-
meretterjesztő előadást, vagy szórakoztató rendezvényt, és akkor ott a
felolvasóban a bányászok be voltak öltözve a felolvasó előtt, ott színész-
nők ilyen operett részleteket, meg mit tudom én mit adtak elő. De ez fon-
tos volt, mert a szocialista brigádmozgalomnak ez volt az egyik része,
hogy kulturális munka.”44

Fontos még említést tenni a jellegzetes bányászszerszámok-
ról, bányászkellékekről, mint pl.: karbidlámpa, csille, kobak,
fokos, díszegyenruha stb. Ezek jelentősége jóval több a puszta
szerszámokénál, nemcsak nagy becsben állnak a volt perecesi-
lyukói bányászok legtöbbjénél, hanem szimbólumok is, egy mél-
tánytalanul elfelejtett, letűnt szakma jelképei, amelyeket nagy
tisztelet is övez körükben.

a foglalkozással, a jelek szerint jól működött a szocialista brigád-
mozgalom:
„Én 60 fősben voltam, hatvan fő dolgozott a frontfejtésben. Ez egy brigád
volt. A nevére már nem emlékszem. Volt brigádnapló, meg volt mindig
egy valaki bízva, aki a brigádnaplót vezeti, az írja. […] A brigádtagok
összetartoztak, családostul elmentünk egymáshoz, vagy közösen elmen-
tünk kirándulni, strandra. Volt közösségi életünk. Saját magunknak
szerveztük.”

„Igen, voltam brigádban, de akkor nem volt még neve, mint pl. Bartók
Brigád és hasonlók, de összetartás volt akkor is. Például ha kaptunk egy
kis jutalompénzt – ami arra kevés volt, hogy a családot elláttuk volna
belőle, pár pohár sörre meg elegendő volt – akkor munka után kivittünk

42 Interjúrészlet: J. János, 2009., 2010.
43 Interjúrészlet: Cs. Emil, 2009.
44 Interjúrészlet: N. Éva, 2009.
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akiknek a vonattal kellett jönniük. A tanácstalan kétségbeesett asszonyok
tördelték a kezüket, a gyerekekre átragadt az izgalom és a kétségbeesés,
hangos sírással kapaszkodtak anyjuk szoknyájába. 
[…] Tizenketten voltak a személykocsiban, de hangot csak alig hallottak.
Vajon ki él még közülük… A mentők hősiessége eredményre vezetett.
Akik még éltek, akiket nem temetett maga alá a személykocsik beszakadt
tetőzete és a föld, azok megmenekültek. Amikor sikerült a mentőknek elő-
reverekedniük magukat a személykocsikhoz, fejszével szétdarabolták a
kocsik tetejét, három embert húztak ki. A halál torkából menekültek, a
bányászszerencse, de nem utolsósorban bányásztársaik hősi mentő mun-
kálata szabadította ki őket a halál torkából. 
[…] Egész éjszakán keresztül reggel 8 óráig tartott a mentőosztagok
munkája. A halottakat felrakják egy kocsira, letakarják a tépett ruhájú,
hős bányászok holttestét, akik családi otthonuk meleg fészkébe igyekeztek
megerőltető munkájuk után és a pöfögő mozdony a halál karjaiba szállí-
totta őket.”45 – olvashatjuk az érzékletes és regényes hangvételű
cikkben, a Felvidéki Népszava 1947.-es számában. 

Az egyik túlélő a következőképpen emlékszik vissza: „A 13 sze-
net és 9 személyt szállító szerelvény Baross-aknáról indult a több mint
2 km hosszú alagúton keresztül Perecesre, féltizenegy tájban. […] Az
alagút közepére érve egy nagy robajt és rántást éreztünk, és ebben a pil-
lanatban a kocsinak a teteje beszakadt és a bezúduló futóhomok elöntötte
a kocsit és maga alá temette kilenc társamat. […] A beszakadt kocsi te-
tején a fejem fölött közvetlenül kis nyílás tátongott és ezen keresztül kap-
tunk levegőt. […] Mozdulni sem tudtunk, hiába hallottam a mellettem
ülő társam segélykérő szavait, végső haláltusáját. Nem tudtam segíteni.
A zsebemben lévő bicskával megpróbáltam a kocsi oldalán nyílást
vágni, hogy felmérjem helyzetünket. A nyíláson keresztül homok

II. 2. Az 1947.-es bányásztragédia

Pereces történetének egyik kiemelt és egyben tragikus eseménye
az 1947-es baleset, amely 11 halálos áldozattal járt. A nem kevés
perecesi, Pereces-környéki bányabaleset közül az 1947-es volt a
legsúlyosabb. 

„Pénteken este 11 óra tájban riasztó hír verte fel Pereces-bányatelep éj-
szakai nyugalmát. – Az alagútban rászakadt a föld a munkásvonatra…!
Mint megbolydult méhkas, szinte egyszerre ugrott talpra az egész köz-
ség. Rohantak az alagút felé. Megmozdult a bányászszív, minden épkéz-
láb ember ott akart lenni, hogy segítségére siessen bajbajutott
bányásztársainak. Az alagút szája előtt az asszonyokat és gyermekeket
visszatartották. A sötét éjszakában sírás, jajveszékelés töltötte be a levegőt.
Közel 100 embert vártak vissza a 10 órakor befejeződő műszakból Barossaknáról,

45 11 bányász hősi halála a Pereces-barossaknai halálalagútban. (Tanulmányok
Diósgyőr történetéhez 9., 55-58. oldal).
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„Mi gyerekek voltunk iskolások, rózsával lett felszórva az egész út a te-
metőig, hogy ne legyen hangos a kocsi. Nekem nem voltak rokonok. De
az is érdekes volt, hogy egy-kettő ember maradt meg, egy meg otthon
maradt.  Megvolt, hogy 12-en ülnek egy ilyen kis kocsiban és egy otthon
maradt, mert nem ment, a másik kettő meg megmenekült, 9 meg meg-
halt. Úgy menekült meg, ahányan mondják, annyiféleképpen, kimásztak,
vagy hogy… Beomlott, akkor nem betontám volt, hanem ácsolt. Futó-
homok beszakadt. Aki ki tudott menni az a kettő, de a többi ott fulladt
meg a futóhomokban.”49

Miskolc és Diósgyőr történetével kapcsolatban ajánljuk a következő köteteteket,
sorozatokat: 
Dobrossy István (főszerkesztő): Tanulmányok Diósgyőr történetéhez sorozat
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben sorozat 
Dobrossy István – Fazekas Csaba: Miskolc-segédkönyv a város megismerésé-
hez általános és középiskolások részére (BAZ Megyei Levéltár, Miskolc, 2002.).
Csanálossi Béla: Miskolc-várostörténeti kalauz (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003.).

A munkásság életmódjával, a munkáskolóniákkal és Magyarország társadalom-
történetével kapcsolatos ajánló:
Dobák Judit: Életmód a Diósgyőr-vasgyári kolóniában. (Néprajzi-antropoló-
giai tanulmány –doktori értekezés, 2008.).
R. Nagy József: Boldog téglafalak között. Munkáskolóniák kulturális
antropológiai vizsgálata Északkelet-Magyarországon (Miskolci Galéria,
2010.).
Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reform-
kortól a második világháborúig (Osiris Kiadó, Bp.,2004.).
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második fe-
lében (Osiris Kiadó, Bp., 2005.).
Horváth Sándor - Pethő László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörté-
net-Munkásantropológia (Napvilág Kiadó, Bp. 2003.).
Horváth Sándor: Mindennapok Rákosi és Kádár korában. (Nyitott Könyvmű-
hely, Bp., 2008.)

ömlött a kocsiba, nem volt menekülési lehetőség, várni kellett a mentő
alakulatot. Megvirradt, mire mentő bányásztársaim a kocsihoz értek,
mint később kiderült, 71 m³ vizes-sáros földet kellett eltávolítaniuk, hogy
kocsinkhoz érhessenek.”46

Az áldozatok felravatalozására a helyi közösség legfontosabb
eseményeinek egyik legfontosabb helyszínén, a Vilma forrásnál
került sor.  
A tragédia és az ünnepélyes gyászszertartás emléke máig él a pe-
recesi bányászok és családtagjaik emlékezetében: 
„Az nagyon régen volt. Volt egy katasztrófa-jellegű bányaszerencsét-
lenség, de az nem a termelő munkahelyeken volt, hanem a telepet össze-
kötő helységeken, mert Pálinkáson laktak családok is, és volt
személyszállító vonat is. A munkásokat is az vitte át dolgozni, és az alag-
útban kisiklott egy vagon, egy kocsi, amiben emberek ültek és kiütötte
az oszlopokat, ami tartotta a földet, és akkor az ráomlott a kocsikra. Akkor
hat vagy nyolc ember halt meg. Ott van Perecesen a temetőbe nekik egy
külön emléksír, ahol kopjafa is áll.”47

„…ott 7 bányász halt meg, rájuk omlott az alagút. Nem volt elég erős,
és ilyen kis fakocsikban vitték a bányászokat Pálinkás, és Baross-aknára
az alagútban. Körülbelül nyolcan fértek bele egy ilyen kis fa kocsiba, és
eléggé homokos ott a talaj azon a részen. Az éjszakai műszakból hozta
haza a bányászokat, beszakadt az alagút, és befolyt a kocsikba a homok.
Heten haltak meg akkor, az hatalmas nagy tragédia volt. A Vilma-for-
rásnál voltak felravatalozva, nagyon megviselte az embereket sokáig.
Ide vannak temetve egymás mellé.”48

46 Egy túlélő visszaemlékezése – Kétszer született. Lejegyezte Lovász Tivadar,
1997. Miskolc (Fejezetek Diósgyőr történetéhez 9., 62. oldal. )
47 Interjúrészlet: K. István, 2010.
48 Interjúrészlet: V.-né, 2010. 49 Interjúrészlet: M. Tibor, 2010.
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előmozdítása…”, továbbá: „könyvtár, valamint különféle napilapok,
heti és szépirodalmi lapok tartása”.51 Ennek megfelelően dalárda és
színjátszó kör működött Perecesen, utóbbi a ’20-as évektől ál-
landó színpadon (a fellépő ruhákat Bécsből és Berlinből szerezték
be). 1911-ben alakult meg a zenekar (gyerekekből), amely ma is
működik (Perecesi Bányász Fúvószenekar). A helyi könyvtár
megalapítása is Lauday nevéhez fűződik, melynek több száz kö-
tetét kölcsönözhették52 a perecesiek, és több országos és helyi fo-
lyóiratot, újságot olvashattak, mint pl. Pesti Hírlap, Vasárnapi
Újság, Képes Újság, Ellenzék, Reggel, Diósgyőri Hírlap, Miskolci
Újság, Nagydiósgyőr stb.  
         A Bányamécs a nehéz időkben (az I. világháború idején, ill.
a két világháború közötti visszaesés idején) is működött, még ha
korlátozottan is; ekkor szociális, segélyezési feladatokat is magára
vállalva. Az egyesület zászlóavatása 1933-ban történt meg, a sza-
badtéri színpad pedig néhány évvel később 1938-ban készült el. 
         A háborút követően nem sokkal, 1948 után a politika erősen
korlátozta a korábban virágzó közösségi, egyesületi élet kereteit
képező szervezeti formákat. Ennek ellenére nem szűnt meg sem
a perecesi színjátszás, sem pedig a zenekar. Sőt, 1952-ben megala-
kult a népi tánccsoport is, mégpedig a Perecesi Bányász Szakszervezet

III. A „kultúra lámpása” – „Bányamécs”
Oktatás, művelődés és szórakozás Pereces-bányatelepen

A perecesi bányatelepet a Diósgyőr-vasgyári (és sok más) mun-
káskolóniához hasonlóan feltűnő önállóság, jól kiépített intézmé-
nyek, szolgáltatások köre és művelődés jellemzett. Esetünkben
részben a vasgyári kolóniával összevontan működött.50 Perecest
tehát már a kezdetektől élénk kulturális és sportélet jellemezte.

Az első, még egy tantermes iskola
1884-ben nyitotta meg kapuit, amelynek
„oskolamestere” Droppa János volt. Az
emeletes iskola 1910-re épült fel, ám
ekkor már Lauday János volt a főtanító.
A perecesi művelődés szempontjából kü-
lönösen jelentős a XX. század első négy
évtizede: ekkor jött létre – főként Lauday
János munkája nyomán – a perecesi kul-
turális élet számos, részben még ma is
működő intézménye. 1906-ban jegyezték
be a „kultúra lámpásának” nevezett Bá-
nyamécs Dal- és Műkedvelő Egyletet
(amely 1920-ban felvette az Olvasókör nevet). Az alapszabályban
meghatározták az egylet fő küldetését: „Dalestélyek, színi előadások
által egyrészt édes magyar nyelvünk terjesztése, ápolása és fejlesztése,
másrészt a bányatelepi közönség élvezetes szórakoztatása és a közműve-
lődés

50 Például a közoktatás (helyi iskolák), a művelődés (olvasókör, dalárda, zenekar,
színjátszó kör, sportkör), a szolgáltatások (bolt, vágóhíd, pékség, vendéglők,
mozi stb.) szintjén, ám – bár orvosi rendelő és szülészet működött Perecesen –
kórházat csak a vasgyárban találunk.

51 Részlet A diósgyőr-perecesbányatelepi bányaüzemi munkások „Bányamécs”
Dal- és Műkedvelő Egyletének alapszabályaiból (1907). Idézi: Magyar András,
Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 9., 100. oldal. 
52 A Könyvtár állományvédő törekvését mutatja a következő szöveg (cédulaként
és röpiratként is olvasható volt): „Figyelmeztetjük a t. Olvasó tagjainkat, hogy
egyesületünk könyvtárából kivett könyveket, úgy saját, mint egyesületünk ér-
dekében gondosan őrizzék meg. […] Az olyan tag, aki könyvét bepiszkolva, fe-
dőlapokat hátratöredezve, lapokat kiszakítva hozza vissza, azon a könyv
beszerzési árát behajtjuk, illetve fizetéséből levonásba hozatjuk.” Idézi: Magyar
András, Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 9., 107. oldal.
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Baán István: A perecesi „Bányamécs” Dal- és Műkedvelő Egylettől az Új Bánya-
mécs Baráti Kör”-ig (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 9., 93-98. oldal).
Gajdos Jenőné-Jászai Gyuláné-Kuthi Éva-Nagy Sándor: Oktatási intézmények
Perecesen (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 9., 77-92. oldal). 
Bányászhagyományok Borsodban. (Bekes és Társa Bt., Miskolc, 2005.)

Perecesen a szabadidő eltöltésének egyik fontos helyszíne
a bányaigazgatóság épületében működő többfunkciós klubhely-
ség volt, ahol a bálokat, filmvetítéseket tartották. 
„Mindenféle régi magyar filmet [játszottak]. Most is játsszák azokat a
kettesen, vagy most már az egyesen is. Nagyon jó filmek voltak régen.
Aztán meg jöttek a színészek. Emlékszek egy húsvét másnapján Rátonyi,
Zentay Anna, Váradi Hédi, meg többen is voltak.”54

Talán a legfontosabb közösségi helyszínnek a bányászklub
számított. Ez részben vendéglőként, részben pedig valóban klub-
helységként üzemelt. Udvarában található az a tekepálya, ahol
ebben az időben NBI-es perecesi tekecsapat tartotta edzéseit. A
vendéglőhöz szabadtéri rész is tartozik. Itt nyaranta esténként
(hétvégén) rendszeres táncmulatságot tartottak. 
„Nagyon nagy élet volt itt. Az ’50-es, ’60-as években is volt a klubnál
zenekar, és minden vasárnap délután este tízig játszottak. A völgynek
is volt egy zenekara. […] Minden vasárnap öttől tízig volt a zene.”55

„És a szabadtéri mellett ott volt egy klubhelyiség, bányász klubhelyiség.
[…] Ott volt egy ilyen körbe lebetonozott rész, és perecesi fiúkból állt
össze a zenekar. És akkor tangóharmonika meg egyéb hasonló zenéket,
keringőtől kezdve mindent jártunk is. Ez szinte minden hétvégén volt,
vagy szombaton, vagy szombaton és vasárnap is volt, mikor hogy. Ott
a klub előtt azon a téren...”56

csoportjaként. Repertoárjukban több vidék, több népcsoport tán-
cai is beletartoztak, legnépszerűbb műsorszámuk a Birjáni üveges
tánc volt.  

A csoport állandó fellépője volt a sokat emlegetett szüreti bálok-
nak is. A kísérőzenekarról a következőket írja a csoport egyik volt
táncosa: „együttesünket jól egészítette ki a Solymosi János tánctaná-
runk által a DIMÁVAG-ból hozott cigány zenekar, amely fellépésünket
mindig parádésan kísérte […] A prímás virtuozitására jellemző, hogy a
»pacsirta« című dalt, a hegedűt háta mögé tartva játszotta el a közönség
nem kis ámulatára, vagy amikor a vonót fogta az álla alá és a hegedűt
húzta rajta…”53

Magyar András: A perecesi „Bányamécs” Dal- és Műkedvelő Egylet olvasókö-
rének története (SZMT Központi Könyvtára, Miskolc, 1971.)

53 Maczok Tibor: Népi tánccsoportok és hagyományőrzés Perecesen (Tanulmá-
nyok Diósgyőr történetéhez 9., 129. oldal).

54 Interjúrészlet: Sz. Istvánnéval, 2010.
55 Interjúrészlet: F. Józsefnével,  2010. 
56 Interjúrészlet: S.-néval, 2010.
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„Itt volt a Bányász klub is, kör alakú táncplaccal, komoly könyvtárral,
a tánczenekarnak külön emelvénnyel, ahol olyan zenészek játszottak,
mint Garamszegi Nándor, Kántor Lajos, Kapilák Ottó, Teleki Laci, Bu-
davári Ottó, hogy csak pár nevet említsek, és Hüller Laci bácsi szaxofo-
nozott. […] Volt a klubban egy száz évnél régebbi billiárdasztal.”57

„Hát a mulatásra itt a táncplacc. 
[- Nem jártak be a városba?] Nem, hát inkább onnan jártak ide az em-
berek. Az élet, az itt a klub előtt a tánclehetőség, itt a szabadtéri, fent a
végállomásnál mozi.”58

„Na, hát ott büfé volt, asztalok minden, ott piát adtak, ott elbeszélget-
tünk sokáig, nagyon jó hely volt. Minden bányász oda járt.”59

„Tekepálya, először csak olyan volt, hogy domború tetejű fapálya volt,
nehéz volt rajta tekézni. Haverék játszottak, apámék sokat a billiárdasz-
talon, amely nagyon szép volt. Sörben játszottak. Rendes billiárd volt.
A másik asztal a rex, azt inkább a fiatalok kedveltél, könnyebb volt, a
gomba oda volt téve. Ez is a klubban volt.”60

„Oda minden nap jártam, a billiárd volt a nagy szerelem sokunknak,
ilyen fiataloknak, a magunk fajtánknak. Úgyhogy már középiskolában
is iskola után hazajöttünk, és akkor a Bányász Klubban a billiárdasztalt
azt le kellett foglalni óránként, be kellett írni előre, és akkor szinte min-
den nap jártunk billiárdozni, meg sakkoztunk. […]  Ott volt mellette a
tekepálya, ha edzés volt vagy valami, azokat is megnéztük. Ja, és ott ta-
nultam meg ultizni, azt is a mai napig is nagyon szeretem.”61

57 Részlet M. Tibor összefoglalójából, 2010. február.
58 Interjúrészlet: B. Lajos, 2009.
59 Interjúrészlet: Cs. Emil, 2009.
60 Interjúrészlet: M. Tibor, 2010.
61 Interjúrészlet: K. J., 2010.
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beszámolók (az egyik ilyen a Hófehérke című gyermekdarab,
amelyet a miskolci rádióban is előadtak).

Baán István: Emlékképek a perecesi színjátszás történetéből (Tanulmányok Di-
ósgyőr történetéhez 9., 123-128. oldal).
Kalafusz László: A perecesi színjátszás (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 9.,
121-123.. oldal).

A perecesi színjátszás, és a Bányamécs korai időszakát te-
kinthetjük át nagyvonalakban Babuczki Erzsébet (primadonna)
visszaemlékezése alapján: 
„Emlékszem arra a nagyon szép időre, amikor fiatalok voltunk, örültünk
egymásnak és az életnek. […] Megpróbálom annak az időnek a hangu-
latát, varázsát idézni, egy pár epizódban, a teljesség igénye nélkül.”
„A darab [Pille országa] nagy munka volt: annyi gyereket megtanítani
szerepelni, de volt egy kiváló iskolaigazgatónk, Lauday János, aki tudás-
ával, hozzáértésével és szeretetével hozzásegített bennünket a sikerhez.”

III. 1. Perecesi „Tündérkert”

A perecesi „lámpás” mesterien olajozott működését az a tény is
jelzi, hogy 1938-ban a szegedi után az országban másodikként,
itt hoztak létre szabadtéri színpadot, tíz évvel megelőzve a Nép-
kertben épült miskolcit. A Perecesi Szabadtéri Színpad előadá-
saira Miskolcról, sőt távolabbról is érkeztek nézők. Ám míg
Szegeden nagy színházak és egyéb professzionális produkciók
jelentek meg kihelyezett előadásokkal, addig Perecesen kizárólag
a helyi műkedvelők játszottak. A perecesi színjátszók 32 darabot
adtak elő a szabadtéri színpadon, ami kb. 200 előadást jelent.
Nem törte meg lendületüket a Bányamécs 1950-es betiltása sem:
a Bányász Szakszervezeti Kultúrbizottság keretei között zajlott
tovább a színjátszás (a szervezeti forma – kényszerűségből – vál-
tozott, a színészek maradtak).

A perecesi színjátszás előzményei szintén Lauday János ne-
véhez kötődnek: mintegy 15 darabot rendezett ő, amelyeket az
újaknai díszteremben62 adtak elő. A szabadtéri színpadot már
Bánkuti Gábor álmodta meg, aki egyben irányította is az építke-
zést. Az idilli helyszínt pazar építmény egészítette ki. A perecesi
völgyben elkészült színpad hátterét a bükki erdő jelentette (az
Ostoros hegy lábánál). A színpadot súgólyuk és zenekari árok
egészítette ki, a nézőtér 500 férőhelyes volt, a bejárat műszaki
tornyát pedig korszerű hang- és fénytechnikával látták el. Bán-
kuti első, itt bemutatott darabja a „Gyimesi vadvirág” volt, ame-
lyet nem csak további helyben bemutatott színművek, operettek
követtek, hiszen több vendégfellépés sikeréről is szólnak a

62 A bányaigazgatósági épület része.
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„A háború után – ’48-ban – még játszottam egy darabban: az »Arany-
hattyú« operettben még Szedelényi Ivánnal szerepeltünk sikeresen.
Nekem az volt az utolsó, amikor játszottam, mert utána messze költöz-
tünk…”63

FILMAJÁNLÓ:
Veres Edina, „Jó lenne 120 évig élni…” c. portréfilmje Erzsi néni visszaemléke-
zése, valamint archív fotók alapján dolgozza fel pályáját, perecesi múltját, mi-
közben a múltbéli helyszínek is meglátogatásra kerülnek. 

A színpad és a színjátszás az emlékezők által minden esetben
említett, kitüntetett pont volt. Az interjúalanyaink, az egykori

„…két szomszéd kislány, hátán táskával elindult az úton […] Egymás
mellett haladtak előre az iskolaévekben, mindig egy padban ültek. […]
Ezek a kislányok mi voltunk: Anna és Erzsébet.” 

„A Bányamécs zászlóavatásának
ünnepélyén szavaltam, és most is a
fülembe cseng az a gyönyörű dal,
amikor a dalárda szerenádot adott a
zászló koszorúslányainak…”  
„Távol a várostól, – televízió még
nem volt, rádió is kevés helyen – sok
lehetőség nem volt a kulturált szó-
rakozásra. […] Bánkuti már velem
és Annával rendezte meg a »A falu
rosszát«. […] az előadás nagyon jól
sikerült. Ezek az előadások teremben
kerültek színre.”
„Rengeteg katona, török, falu népe,
mind a fiatalokból, a dolgozó ember-
ekből állt össze [János vitéz –
1942.]. A siker érdekében mindenki
mindent megtett. A díszlet, a zene,

a látványos jelenetek, és nem utolsó sorban a szereplőgárda. Mert olyan
boszorkány, mint Bachor Lajos, aki egy drótkötélen a levegőben, a seprőn
lovagolva repült át a színpad fölött, nemigen volt még. Az is egy remek
megoldás volt, amikor Iluska, a rózsa bedobása után az élet vizéből –
tündérként – egy hatalmas rózsából jött ki.”
„Bánkuti elintézte, hogy próbaéneklésre menjünk a kassai rádió stúdió-
jába Annával ketten. Az eredményről már nem tudtak értesíteni, mert
másnap bombázták Kassát.”

63 Részletek Babuczki Erzsébet (G. A.-né) visszaemlékezésből, kézirat, 2003.
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torka volt, hogy nem kellett neki mikrofon, meg ilyesmi, mint ahogy mos-
tanában használják a művészek. Szépen énekelt.”66

„És akkor ez úgy kezdődött, hogy ezeket a darabokat ősszel kezdték el be-
tanulni. […] Igen. Elkezdtük. Hát fiatalok voltunk. Nem volt itt színész
közöttünk egy sem, hát műkedvelők voltunk és akkor a rendező kitalálta,
hogy na, most mi legyen. És a 3 szegény szabó legénynek, annak Zóni
Laci bácsi volt rendezője. Ő színész volt, de nem színész szakpályán dol-
gozott, hanem akkoriban ilyen bányász legényszállók voltak, és annak a
gondnokaként foglalkozott a fiatalokkal, és előadásokat rendezett az
öreg.”67

A szabadtéri színpad azonban nem csak a színjátszás és a ze-
nélés színtere volt: itt zajlottak a közösségi események, ünnepek
is. Voltak itt koncertek, divatbemutatók, bányásznapi kitüntetések.
És természetesen tavasszal, nyáron és ősszel, heti rendszerességgel
itt tartotta bemutatóit az amatőr színtársulat. Az előadásokat nem-
csak perecesiek látogatták. Az interjúalanyok szerint egy-egy elő-
adásra a városból is érkezett közönség. A beszámolók szerint
ilyenkor a perecesi kisvonat68 zsúfolásig megtelt emberekkel.
„Amikor az öreg Bahor, amikor a Leányvásárban szerepelt, még Miskolc-
ról is kijöttek oda.”69

„Hírünk messze elment, rengeteg néző érkezett az előadásra, még a szén-
szállító kocsik is megteltek az ideutazókkal, mert a személyszállító ko-
csikra nem fértek fel. Jöttek újságírók, színházi emberek, jött a megye
főispánja…”70

nézők kellemes emlékeket idéztek föl, hasonlóképpen azok, akik
részt is vettek az előadásokban szereplőként vagy zenészként. A
hajdani színészek, rendezők, énekesek neve széles körben ismert
az idős perecesiek körében.64

„Az ilyen szociális operett volt. Ez a lillafüredi Palotaszállóról szólt. Nem
hallott róla? […] Farkas Ferenc szerezte a zenéjét. Nagyon jó vót!”65

„Főleg operettek voltak Perecesen. Volt Perecesen egy színjátszó kör, ami
nagyon híres volt, a tagjai még a Nemzeti Színház előadóművészeivel is
vetekedtek. Emlékszem Hornung Antal nevére, akinek olyan hatalmas 

64 A perecesi kultúra emlékezetének őrzésére egyébként a helyi közösség létre-
hozott egy külön intézményt 1988-ban, az Új Bányamécs Baráti Kört. Ezen
egyesület egyik fontos tevékenysége a hajdani amatőr színjátszás emlékezeté-
nek megőrzése. 
65 Interjúrészlet: K. Tivadar, 2009.

66 Interjúrészlet: K. I. és K. I.-né, 2010.
67 Interjúrészlet: n. a., 2009.
68 A hatvanas évek elejéig járt keskenynyomtávú vonat Miskolc és Pereces kö-
zött. A buszközlekedés ezután indult el. 
69 Interjúrészlet: F. E., 2010.
70 Részlet Babuczki Erzsébet (G. A.-né) visszaemlékezésből, kézirat, 2003.
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még a színfalak mögött is teljesen megváltozott, és annyira beleélte
magát ebbe a veszekedésbe, meg ott hadonászott a baltával. Az volt
benne, hogy a baltát a földhöz kellett vágni, de nem hozzám! Úgy levágta
a baltát föntről, hogy a lábamtól 2 cm-re állt meg, és rajtam egy nyári
szandál volt. Így állt meg előttem. Olyan csend lett, ő is megijedt, rám
nézett Iván is, a levegő egy pillanatra megfagyott mindenkiben. Persze
a Sanyi rögtön leszaladt és ordibált tovább. Na, amit az kapott utána
mikor lejött a színpadról…”73

„Persze. Hát akkor így ment itt, hát borzasztó nagy élet volt […] A
Centrum, az állami áruház akkor itt árult a fő utcán. Akkor mindenki
kiköltözött ide. Meg repülőről szórtuk a rózsaszirmokat, elmentünk a
kertészeti vállalathoz, összeszedték nekünk addig a rózsaszirmokat, ki
vittük a repülőtérre és délután itt szórtuk Perecesen.”74

„Hát a szabadtéri az mindig tele volt, dugig. És mondom mindig külön-
járatok indultak a városból, hogy a városiakat kihozzák. […] Bentről a
városból jártak, meg Egerből, meg Nyíregyházáról, mert itt a környéken
csak ez a szabadtéri volt Perecesen, sehol nem volt szabadtéri színpad.
[…] a ‘60-as években, fú, még a Dunántúlról is jöttek.”71

És bőven lehetne még folytatni a sort! A népes, és részben távolról
érkező nézősereg felidézése is vissza-visszaköszönt a kutatás
során: a legendás szabadtéri színpad és színtájszó körhöz kapcso-
lódó egyik legendás mozzanatként.

Végül lássunk még néhányat a színpadhoz, a színjátszáshoz
fűződő anekdoták közül:
„Igen. A szabadtéri színpaddal kapcsolatban egy nagyon jó emlékem
van. […] Az pedig az volt, hogy a Leányvásárt adták elő éppen (a tanító
tanította be az egész dolgot), és miután magának a perecesi bányásznak
mindenkor volt egy zenekara, most is van, ha jól tudom, és hát a zenét
is ugye pontosan rá tudták adni. Az első sorban ültem ott, az itteni sza-
badtéri színpadnál, amikor egy olyan jelenet következett, amikor lóháton
jött volna be a hős, vagy a szereplő a színpadra. Oldalról ugye itt a hegy-
oldalból van kivágva maga a pódium, ahol szerepeltek, oldalról nem le-
hetett látni csak az első sorokból, hogy hogyan jön be a ló, de ez egy
szikvizesnek – itteni szikvizes – volt a lova, Pajtikámnak hívta, meg min-
den, és ez egy nagy muraközi ló volt. Hogy mondjam. Nem volt egy ug-
rálós ló, nagyon hideg ló volt, az istennek nem akart elindulni, hogy
bemenjen a színpadra. Aztán elkezdték püfölni, rugdosni a lovat. Egy-
szer csak a ló megugrott, berontott a színpadra, megállt és elkezdett ka-
kilni. Hát ez akkora izé volt, poén volt, hogy hát soha nem felejtem el.”72

„A Sanyi teljesen beleélte magán, ő egy félelmetes pali volt. Amikor sze-
repelt, akkor ő nem V. Sanyi volt, hanem akárkicsoda. De a viselkedése  

71 Interjúrészlet: n. a., 2009.
72 Interjúrészlet: K. L., 2010.

73 Interjúrészlet: V.-né, 2010.
74 Interjúrészlet: n. a., 2009.

26



„…a partnerem, a Szedelényi Iván, ő 198 magas volt, és hát olyan mázsa
fölött. Volt egy dalbetétünk, és úgy énekeltünk, hogy volt a szabadtéri
színpadon egy szökőkút, a víz csobogott belőle, és én a párkányon álltam,
és körülbelül akkor értem neki eddig, és úgy énekeltünk. Úgy fejeződött
be, hogy elénekeltük, utána volt egy táncbetét, és én felugrottam Ivánnak
a hátára, és ő kiszaladt velem a színpadról. Valahogy rosszul fogott meg
az Iván, vagy lehet, hogy a hangját karbantartsa, a fröccs mindig ott volt
a kerítésen neki, ki tudja már a hányadiknál járt, és hasra esett velem a
színpadon. Mint a béka kinyúlt, én meg rajta.”75

A perecesi szabadtéri színpad 1964-ig működött. Megszűnése egy
lassú, de folyamatos változás egyik mérföldköve volt: a hanyat-
lásé. Mindez nem csak a virágzó, pezsgő perecesi kulturális élet,
hanem Pereces mint bányatelep hattyúdala is volt egyben. 

III. 2.  A 99 éves Perecesi Bányász Fúvószenekar

Míg a századelőn népszerű csoportos szórakozási forma, a dalkör
már 1903-ban, a Bányamécs megalakulása előtt megalakult, és
csak három évvel később lett az egyesület része, a – talán legin-
kább híres és elismert – zenekar már annak kereti között jött nap-
világra. A perecesi zenekart tehát szintén Lauday János alapította
meg (Kókai János zenetanár segítségével). A vasgyári zenekar ki-
szolgált hangszereivel és kottáival indult meg a zenélés, majd a
bánya segítségével tudtak új hangszereket vásárolni (a dolgozók
bérének 0,5%-át felajánlva). 

75 Interjúrészlet: V.-né, 2010.
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„..Azt tudom, hogy például zenés ébresztők voltak. Ez a fúvós volt. […]
Hát adott útvonalon [vonult a zenekar] Perecesen is meg a bányásztele-
pülésen. Tehát korán reggel mentek busszal, és akkor különböző időpont-
ban különböző településen, és talán Perecesen fejezték be.”79

„Vilma-forrásnál voltak térzenék, voltak térzenék a szabadtérin, egyéb
helyeken, az egész Perecesen végig. Ha jött május elseje vagy ilyesmi,
akkor végig kellett vonulni innen föntről egész Erenyőig gyalog, gyalo-
gosan.”80

- színpadi művek kíséreteként:

„A legfontosabbat talán elfelejtettem, hogy én is játszottam három
számban, […] azon a zenekar kísérte a produkciót, a színészeket mi
kísértük. Én is három számban már akkor, fiatalon szerepeltem a 

A zenekar 1919-ben bevonult a hadseregbe, ahol katonazene-
karként szolgáltak. Történetükben fontos közjáték az I. világhá-
ború utáni időszak, amikor is szimfonikus zenekarrá bővültek
(többen két hangszeren is játszottak!). A következő nagy lépés a
szabadtéri színpad, és ezzel együtt a zenekari árok felépülése
volt: ettől kezdve a színdarabok kísérőzenéjét innen szolgáltatták,
ahogy különböző ünnepségek alkalmával is felléptek, de önálló
fellépéseik helyszíneként is funkcionált a színpad. 

De vajon milyen alkalmakkor játszott a zenekar, és milyen da-
rabokat? „Tudtunk ugyan a háborúról, beszéltek róla eleget a felnőttek,
a bevonuló fiatalokat a bányászzenekar búcsúztatta az állomáson, de a
bányászok nagy részét felmentették a katonai szolgálat alól, mivel na-
gyon kellett a szén.”76 E kis részlet rávilágít a zenekar sokrétű tevé-
kenységére (is), illetve a széles paletta egyik szeletére. A
továbbiakról lássunk néhány visszaemlékezést!
- temetések: 

„Abban az időben [1958.] a bányász zenekarnak a lekötöttsége egyrészt,
ami a legtöbbet volt, a temetéseken való részvétel. Ez abból adódott, hogy
annak idején a bányászok a kultúrára és a sportra […] a fizetésüknek
talán a fél százalékát vonták le tőlük, és ez azt jelentette, hogy az illető
bányásznak és a legközvetlenebb hozzátartozójának járt az ingyenes mu-
zsikálás a temetésen.”77

„Zömmel bányászok temetésén. Nemcsak a fizikai dolgozók, tehát a bá-
nyászathoz tartozók, hanem a hozzátartozóik temetésén is felléptek ezek
a zenekarok, és a bányászhimnusz – ez volt a jellemző –, a bányászhim-
nusz hangjai mellett engedték le a koporsót a földbe.”78

- zenés ébresztők (különböző ünnepnapokon, bányásznapon):

76 Oravec János: Hol folyik a Don? c. novellájából (Baráberek, 47. oldal). 
77 Interjúrészlet: K. János, 2010.
78 Interjúrészlet: K. Dezső, 2008.

79 Interjúrészlet: F. Józsefné, 2009.
80 Interjúrészlet: T, István, 2010.
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„…Egész komoly szinten zenéltek, nem mintha most nem, de a reperto-
árban is volt olyan, amely lehetővé tette, hogy komoly művészeti feszti-
válokon is fel tudtak lépni.”83

Tehát a zenekar a rendszeres próbák és vasárnapi térzene
mellett különböző zenei versenyek, fesztiválok és találkozók fel-
lépője is (így volt ez a múltban és jelenleg is). Rendszeresen fel-
léptek ünnepek és temetések alkalmával, de a Bányász klub
táncmulatságain is zenéltek (igaz itt kisebb létszámmal).  „Távo-
labb a fúvószenekar játszott régi keringőket és polkákat.”84 A repertoár
többi részét az említetteken túl indulók, mazurkák, csárdás és
operett-melódiák tették ki. 

A Perecesi Bányász Fúvószenekar idén 99 éves! Egy hosszú
évszázad legjavát túlélve most egészen más alapokra támasz-
kodva, de működik a zenekar, hasonló alkalmak és (valameny-
nyire) hasonló repertoár birtokában. 

Kalafusz László: A perecesi bányász dalárda, zenekar. (Tanulmányok Diósgyőr
történetéhez 9., 113-120. oldal). 
Zádor Tibor: A diósgyőrvasgyári zenekar hatása a nagy-miskolci zenekarok
megalakulására. (HOM évkönyve XI., 1972). 

Perecesi Szabadtéri Játékokon. […] Az egyik a Leányvásár volt, a másik
a Farkasok a havasokban, a harmadik a Cigánybáró. (Ez a három volt,
amiben én is játszottam), második klarinétot fújtam, mert a szimfonikus
zenekarban első, meg második szólam van.”81   

zenés találkozók, fesztiválok:

„A városban úgy, hogy bányászzenekar volt, Diósgyőri Bányászzenekar
volt, Perecesi Bányász Szimfonikus Zenekar volt, a városnak meg külön
volt még a MÁV, meg a Vasas Zenekar. […] Akkor volt itt a környé-
ken vagy tíz zenekar. Sok találkozón, fesztiválon vettünk részt, mint
bányászzenekar…”82

81 Interjúrészlet: K. János, 2010.
82 Interjúrészlet: T. István, 2010.

83 Interjúrészlet: K. Loránd, 2010.
84 Oravec János: Örökmozgó c. novellájából (Baráberek,187. oldal).
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A perecesi futballcsapatról (azonban) már az alapítást meg-
előzően, 1920-tól megjelent több újságcikk (a további szakosz-
tályok – kézilabda, teke, súlyemelés, céllövészet, sakk – azonban
csak évtizedekkel később alakultak meg). A focisták már 1926-
ban, majd 1931-ben is az amatőr másodosztály (ÉLASZ II.) bajno-
kai voltak, majd 1938-tól már az országos bajnokságban (NBII)
szerepeltek. Közben megépült a PTK új sporttelepe is: a 4000 néző
befogadásra alkalmas salakos focipálya, amely 300 m-es tenger-
szint feletti magasságban feküdt. 

Felirat a kép hátoldalán: PTK-Sárospatak 4-0, 1945.

A csapat és a PTK történetének csúcspontját az 1946-47-es sze-
zon jelentette, amikor is az NBI-ben szerepeltek. Bár kiestek a leg-
jobbak közül az első év után, legendás mérkőzések, komoly
fegyvertényt igazoló győzelmek jelzik a rendkívüli teljesítményt.

III. 3. A Fradi-verő PTK: a „perecesi kapufa”
legendás története

A perecesi sportélet több nevezetes csapat, több sportág és sport-
szakosztály hosszabb-rövidebb történetét foglalja magába. Az
1923-ban alapított85 perecesi sportegyesület neve: Perecesbánya-
telepi Testgyakorlók Köre volt eredetileg, rövidítése: PTK. 

85Az alapszabályban lefektetett célok között a következőkről olvashatunk:
„2. §. Az egyesület célja: Sportlehetőség nyújtása, a sportbaráti szellem ápolása. 

3. §.  A cél elérése érdekében az egyesület sportintézményeket és sportlétesít-
ményeket tart fenn, sportolási alkalmakat teremt, edzéseket tart, mérkőzéseket,
versenyeket, túrákat rendez stb. Az egyesület tagjai közötti baráti kapcsolat
elmélyítésére összejöveteleket, taggyűléseket, előadásokat rendez. 

5. §.  Az egyesület jövedelme: tagsági díjak, összejövetelek, ünnepségek és
előadások bevételei, mérkőzések és versenyek belépő díjai, önkéntes
adományok, támogatások és hozzájárulások…”
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A legendás 1947. április 20.-ai mérkőzéshez kötődik (azonban) a
legtöbb történet, melyet még ma is emlegetnek a perecesiek.
Kezdjük néhány visszaemlékezéssel!
„Nagy élmény volt, amikor a Fradi itt volt, 3:0-nál leszakadt a kapufa
[…] Gyorsan elhúztak, nem várták meg a végét. A Fradi nem várta meg
a meccs végét. A bányászlegények nekiugrottak, a Fradi látta, hogy 3:0
volt az eredmény, de megszöktek. Elmentek, húsz perc múlva kész volt
az egész. Majd később újra játszották, akkor kikapott a Fradi. Mikor új-
rajátszották 3:2 lett az eredmény. Mogyorósi Gyula bácsi védett nálunk
PTK-ban. Nem él már abból senki. Én még gyerek voltam, mikor ez a
meccs volt. […] Szabadrúgásnál dőlt össze a kapu, a szülők mondogatták
nekünk, hogy mi történt. Ott voltam a meccsen, közvetlenül a pálya alatt
laktunk.”86

„Fater rendező volt, jegyszedő, sokan voltunk, a fákon csüggtek az em-
berek, mint a szőlők. Ott volt a Drucker Józsi bácsi, a szabadtéri mellett
volt egy húsbolt, mondta: Náci [Ignác], három gólt rúgol, konyhabútort
kapsz! Berúgta, örömében beleszaladt a kapuba. Semmi baja nem lett,
csak leesett a kapufa teteje, és a Fradisták elmentek. Hiába húsz percen
belül megcsinálták a kapufát, húsz perc múlva elkészült a kapufa és el-
mentek, úgy maradt a meccs. Mikor újra kellett játszani a meccset a sta-
dionban, 1:1 lett, és kiesett a PTK a NBI-ből.” 87

86 Interjúrészlet: n. a., 2009.
87 Interjúrészlet: M. Tibor, 2010.

„3-0-ra vezettek negyed óra után, és amikor Kertesi beleugrott a hálóba,
lefújták a meccset. Negyed óra alatt készen is lett az új kapu, de közben
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olyan erős illata volt, hogy húsz perc múlva a fradisok csak lézengtek a pá-
lyán. Utána való héten szerdán meg kellett ismételni a meccset, kedden el-
jöttek hogy szagolják a levegőt, akkor döntetlen volt az eredmény.”92

Lehetne még citálni a meccshez kötődő hasonló történeteket,
további változatokat, további részleteket keresve. Ám az már ennyi-
ből is jól látszik, hogy egy szenzációs mérkőzésről van szó, amely-
nek legendás részletei elhalványultak már, több mint 60 év után. De
milyen eredménnyel végződött vajon az újrajátszott mérkőzés? És
miért lett vége idő előtt az első mérkőzésnek 3-0-s állásnál? A Fradi
elleni vereség vagy döntetlen miatt esett-e ki a perecesi csapat? Fel-
ugrott a kapufára Kertesi, vagy beleszaladt a kapuba a lendülettől?
A kérdések megválaszolását érdemes a résztvevők, a szemtanúk el-
mondásai alapján rekonstruálni!
„Kertesi, a nap hőse újabb gólt vágott, illetve fejelt Henni kapujába. […]
A nagy lendület Kertesit bevitte a kapuba, ott a hálóba fogózkodott, hogy
meg tudjon állni. Nagy reccsenés hallatszott erre és ha Forgács el nem
rántja a góllövőt, akkor az eltört és bedűlő kapufa rázuhant volna…” – írja
a Képes Sport tudósítója 1947-ben. A PTK egyik játékosa, Polcz Jenő
pedig a következőképpen idézi fel az esetet: „A felezővonal környékén
pattant hozzám a labda, amellyel kiugrattam Futó II-t. Szöktetésemmel
Feri elszaladt az alapvonalig, onnan középre ívelt, s a nagy lendülettel ér-
kező Kertesi Henni mellett a hálóba fejelt. Lendületét azonban nem tudta
lefékezni, ő is a hálóban kötött ki. A korhadt kapufa ezt a terhelést nem bírta
el, s kettétörött.”93 Egy másik, évtizedekkel későbbi újságcikk tanú-
sága szerint már korábban is terjedtek különféle változatok a mér-
kőzésről és a kiesésről: „Sokan úgy emlékeznek, emiatt a pontvesztés
miatt esett ki az NBI-ből a PTK. Nem emiatt. Már csak azért sem, mert
végül is nem volt pontvesztés. A Szabad Magyarország 1947. május
25.-i száma adta hírül a jó hírt: »Az MLSZ tegnap este megtartott fellebviteli 

Sárosi Dr. beült a kocsiba és elment, így nem folytatták. Az újrajátszott
meccsen 1-0-ra a Fradi nyert, ezért esett ki a Pereces.”88

„Azért érdekes volt ez a pálya, mert a régi PTK-nál is, ott történt meg,
hogy leszakadt a kapufa. És magaslati levegő lévén a második félidőben
az ellenfelek már lihegtek csak ugye, mert ezt a levegőt nem nagyon bír-
ták. Nagyon jó levegő volt.”89

„Az egyiken nem dőlt el, mert Pereces már 3-0-ra vezetett és egy Kertesi
nevű centere volt, és mikor a 3. gólt berúgta, beszaladt a kapuba és ne-
kiszaladt a hálónak, de olyan gyenge volt az akkor még fából lévő kapufa,
hogy az kidűlt. Ugye próbáltak ott intézkedni gyorsan, hogy rendbe te-
gyék, de a Ferencváros – mert a Ferencvárossal játszották ezt a sorsdöntő
meccset – nem várt tovább, mivel 3-0-s vesztésre állt, így elmentek. Va-
lamennyit vártak, de nem várták meg.[…] Utána nem tudom pontosan
mennyi idő múlva, de lejátszották ezt a meccset, újrajátszottak, akkor
nem dűlt össze a kapufa, de 1-1 lett az eredmény, így Pereces kiesett. A
győzelemmel bent maradtak volna, de mivel 1-1-et csináltak, a döntet-
lennel így kiestek az NBI-ből.90

Sárosinak „már autója volt, saját autója volt, Fradisták már elhúztak
menekültek el és azzal, [Sárosinak] az autójával menekültek el, és akkor,
mivel ők beszálltak a Rákosi autójába erre már nem volt, nem lehetett...
tehát le kellett fújni a meccset, hiába állították fel a kaput. Addigra eltűn-
tek. Ez 3:0-nál volt, és az újrajátszáson 0:0 lett az eredmény, (merthogy
akkor a Fradi akkor a legjobb csapat volt Magyarországon).”91

„Jártam én is meccsre, meg ugye akkor jó csapata volt a Perecesnek! Hát,
ha akkor nem szakad le a kapufa ‘48-ban, a Fradit igen megverik. Akkor
Kertesi egy szobabútort kapott, a gólszerzés miatt. Három gólt rúgott,
volt egy Drucker nevezetű mészáros, és hentesboltja volt, ő szponzorálta.
Azt mondta, Nácinak (Ignác) hívták: na ha három gólt rúgsz, kapsz egy
szobabútort. Akkor kezdett az akác nyílni, körbe volt a pálya akácfával,

88 Interjúrészlet: J. János, 2009.
89 Interjúrészlet: Cs. József, 2010.
90 Interjúrészlet: K. Ferenc, 2010.
91 Interjúrészlet: F. György és F. Tamás, 2010.

92 Interjúrészlet: (n. a.), 2009.
93 Nemzeti Képes Sport: Egy év híján fél évszázada dőlt össze a kapufa Perece-
sen. 1996. IV. 23., 24. oldal. 
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a fűnek nyoma sincs! Amellett a levegő is szokatlan. Hiába, a közel 1000
méteres magasságot meg kell szokni! Én egy negyedóra után már nyo-
mást éreztem a mellemben…”96

Az ominózus mérkőzés emléke tehát máig elevenen él a pe-
recesiek (egy részének) emlékezetében. Bár az emlékezők nagy
része gyerek volt, vagy nem is élt még 1947-ben. Így alakulhatott,
szájról szájra terjedvén a történet sok színes, izgalmas változata.
Egy fényes győzelmet nem ünnepelhettek meg Perecesen, hiszen
újrajátszás és további huzavona keletkezett. Talán ez a momen-
tum járulhatott hozzá a pontvesztés, és a pontvesztés miatti kiesés
történetéhez.

A PTK csapatában meglehetősen gyakori volt az, hogy ugyan-
azon családból többen is szerepet kaptak. Ilyenkor a családnév
után az I., II., megkülönböztetést használták97. Arra is volt példa,
hogy két azonos nevű család98 tagjai miatt ez a számozás tovább
emelkedett. Egy ilyen eset fejleményeként jött létre a Futók-DVTK
gálamérkőzés: „…azt [Futó III.] szervezte meg, a két legidősebb fiú, ő
a Miskolci Honvédban focizott. […] egy ilyen nagy család volt, és így

tárgyalásán a Pereces TK-nak szolgáltattak igazságot. A vörös salakon
elért 3:0-s eredményt a PTK javára igazolták és így a két pontot a PTK-
nak ítélték. Ezt kívánta a sportszerűség és az igazság.«.”94

A kapu összedőlése mellett az eltávozó, menekülő ellenfél, az
újrajátszott mérkőzés miatti kiesés, továbbá a meccs lefújásával
kapcsolatban tétovázó bíró esete is népszerű eleme a legendának.
Egy másik, mulatságos mozzanat az ellenfélhez (játékoshoz) és a
helyi levegőhöz kapcsolódik. Az akácillattól elbódult, illetve a
magaslati levegőt95 nehezen viselő sztárcsapat történetének is meg-
van azonban a korabeli előzménye. Csanádi, a Ferencváros játé-
kosa így nyilatkozott a mérkőzés után a pályáról: „Poros, salakos, 

Balról a DVTK, jobbról a Futó-fiúk csapata

94 Volt egyszer egy Pereces… Észak-magyarország, 1993. IV. 17.
95 Holott mindössze 300 m-en fekszik a pálya!

96 A leszakadt kapufa esete. Képes Sportlap, 1947. IV. 22.
97Az egyik ilyen család a Polcz volt, amelyben a négy fiúból három is
meghatározó játékosa volt a PTK-nak: Károly (aki a világháborúból nem tért
haza), Jenő (aki az NBI-es csapatban is játszott) és Oszkár. (Kiegészítés: Lovász
Tivadar, 2010.)
98„A Futó család két nagy család volt, és a Futóknak a neve Foczkó volt, az F
betűt megtartották. Hogy aztán testvér vagy unokatestvér volt, tehát volt a Futó
II., volt a Sanyi aki halfot játszott, jobb halfot, kemény gyerek volt, az is a PTK-
ban majd a DVTK-ban is focizott. A Futó I. volt ez a half, a Futó II. volt a jobb-
szélső […] egy család volt. Most volt egy másik egy Hanzok nevű, aki Futóra
magyarosította a nevét, azok közül volt, Futó III., Futó IV., meg tán Futó V. […]
Tehát két család volt: az egyik a Fockó család a másik a Hanzok család volt. […]
hárman voltak a Hanzok Futók, míg le nem sérültek. Jó játékosok voltak!” (In-
terjúrészlet: L. Tivadar, 2010.).
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A többi sportágat illetően az 1941-ben alakult céllövész szakosz-
tály volt a leghosszabb életű (még a ’90-es években is működött).
Előzményei pedig egészen az 1930-as évek leventefoglalkozásaira ve-
zethetők vissza. Több országos bajnok, és több válogatott sportoló
is kikerült e szakosztályból. 

Szintén a ’30-as évekre nyúlnak vissza a tekeszakosztály előz-
ményei: a vendéglő udvarán lévő kuglipályát a ’40-es években
aszfaltborítású kettes tekepálya váltotta fel. A hivatalos meg-
alakulás éve: 1952, az első NBII-es szezon pedig az 1960-as

volt ilyen meccsük, (de ők miskolciak) és akkor Perecesen hét fiú, és mivel
a foci-néven a két Foczkó, a Foczkó Sanyi aki a DVTK-nál focizott, meg
a Diósgyőri Bányászba’, meg a Foczkó Feri, aki Perecesen szélső volt, ők
a foci-néven Futóként szerepeltek, és akkor ők, és a Perecesnek a kapusa,
a Krajnyák Pista, ő védett.”99

A PTK labdarúgócsapatát a futballtörténelem különleges csa-
patai közé választotta a korabeli magyar sportvezetés100. A PTK,
vagyis a perecesi focicsapat és a legendás kapufatörő mérkőzés
helyi kultuszát bizonyítja több ereklye is, például egy, a törött ka-
pufát ábrázoló emléktárgy, illetve egy ősrégi, a csapat egyik
klasszikus felállását ábrázoló cetli is:

99 Interjúrészlet: F. Elemér, 2010.
100 Elsősorban a gyors fejlődést, és a saját játékosok kinevelését méltatva. „Elis-
merés érte a perecesi szülőknek, akik hozzájuttatták a srácokat, hogy szerepelhessenek
a csapatban. Továbbá a lelkes játékosoknak, akik vállaltak a hajnali kelést és a vonato-
zást a rendszerint vasárnapi, idegenbeli mérkőzések napján” (Kiegészítés: Lovász Tivadar,
2010.)
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sportágban is az volt a jellemző, hogy a helyi általános iskola és
a Debreczeni Márton szakmunkásképző iskola intézményes ke-
retei között játszottak az ifjúsági csapatok).

évhez kötődik. A PTK legeredményesebb szakosztálya 6 NBI-es
idényt tudhat maga mögött (1976 és 1989 között)

A kézilabda szakosztály (női és férfi is) 1948-ban alakult meg, ám
a női csapat mindössze 1952-ig működött. A férfiak viszont 1965-
től az NBII-ben, majd fénykorukban, 1969 és 1972 között az
NBI/B osztályban szerepeltek. (PTK, Perecesi Bányász, majd Mis-
kolci Bányász néven játszottak, valamint egy kényszerfúzió nyo-
mán Borsodi Bányászként, míg a későbbiek folyamán más
egyesületekben is, Lyukóbánya és egyéb neveken.)

A felsorolásnak még mindig nem értünk a végére! 1949 és
1953 között működött a PTK sakk szakosztálya, míg a súlyeme-
lésé hivatalosan 1950 és 1952 között. (A röplabdacsapat hivata-
los szerepléséről nincsenek adatok, ám a későbbiekben több
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IV. Összegzés 

       Jelen kiadványunk természetesen nem vállalkozhatott Pereces
történetének teljes körű bemutatására. A helyi kultúra és társadalom több
fontos és érdekes szeletéről nem ejtettünk szót, mint pl. a vallásról és egy-
házról, a politikáról és így tovább. Több, ezekkel részben összefüggő téma
hasonlóképpen nem fért be fejezeteink közé: háború, cserkészet, bányász-
nap, szakszervezeti mozgalom… 
       A terjedelmi korlátok és a meglévő történeti adatok mennyisége mel-
lett azok minősége, illetve az adatgyűjtési módok is eltérőek. Vagyis
mindössze az utóbbi 60-80 évről volt mód az oral history alkalmazására,
tehát az interjúk során ennél korábbi, megélt élményekről nem beszél-
hetünk. Ám úgy tűnik szerencsénk volt, hiszen ebbe a periódusba esik
Pereces igazi aranykora (bár korábban is megélt több virágzást a bányatelep).
Ennek az aranykornak olyan emlékeivel, relikviáival és legendáival
találkozhattunk, amelyek nem mindennapi lokális történelemről
tanúskodnak. A dicső, legendákkal tarkított múlt azonban szembekerül
a kevésbé fényes jelennel az elbeszélésekben: a bányatelepülés felfejlődése
és kulturális intézményeinek virágzása után egy fokozatos leépülés
tapasztalható, már a ’60-as évek végétől. Tündöklés és bukás tehát hosszú
évtizedes folyamatokban mérhető. 
       Mindezek a valamikori, még ma is élő perecesiek emlékezetének alap-
pilléreit képezik. Ugyanakkor – reméljük – a fiatalabb (perecesi, miskolci
és másutt lakó fiatalok, és persze idősebb lakosok) generációk történeti is-
meretei között is helyet találnak. 

Egyszer volt, hol nem volt…” sorozat II.
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Észak-Kilián 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

É-Kilián és az ÉRÁK közötti rész 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kiserenyő (Fátyolka és Bimbó u. között) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nagyerenyő (Bimbó, Kodály, Csernalj u.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Csábi L., Liszkay, Jó szerencse, Dalárda u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bollóalja u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A régi kolónia környéke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Debreceni Márton tér 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cséti, Szentistváni, Finkey és Péch A. u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Állomás tér és a Bányamécs közötti rész 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bellervölgy, Kőpad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A templom (Barátság tér) és környéke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Bányamécs és végállomás közötti rész 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Honszerző és a felette lévő utcák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

● Perecesen él? igen      nem
Ha igen, mióta?
Ha nem, élt valamikor Perecesen (mikortól meddig?)

● Elköltözne-e Perecesről (amennyiben itt él jelenleg)? 
igen                nem

Indokolja válaszát! (Miért igen, miért nem?)

Ha elköltözne innen, hová?
A, Pereces más részére?
B, Miskolcra. Melyik részére?
C, más városba/településre. Hová?

● Jelölje ki Pereces határait a hátoldalon lévő térképen!

● Pereces melyik részeit kedveli jobban? 
Karikázza be a térképen, és jelölje I-essel!

● Mely részek közömbösek Ön számára Perecesen és környékén? 
Karikázza be a térképen, és jelölje II-essel!

● Pereces és a környező városrészek melyik részeit nem kedveli,
esetleg kerüli? Karikázza be a térképen, és jelölje III-assal!

● Hogyan osztályozná Pereces és a környező részek különböző
részeit 1-től 10-ig?  1: nem kedvelem, kerülöm, 10: szeretem
Hogyan jellemezné röviden, egy-két szóval Pereces ezen részeit?
(3. oszlop)
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