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EGY KÉNYSZER SZÜLTE VÁROS

 Nekünk Komló kell

HÁMORI PÉTER

Kis híján társadalmi katasztrófába torkollt hat évtizede, amikor erőltetett menetben,
párthatározat  nyomán  fejlesztették  Komlót  másfél  ezer  lelkes  faluból
mintabányavárossá.

„Sokan  törték,  zúzták  az  épületek  berendezéseit,  de  nem  volt,  aki  felelősségre
vonhatta  volna  a  kártevőket.  (...)  Fizetésnapon  éjjel  részegen  jöttek  haza,
bepiszkították a lépcsőket, a folyosókat, sőt a szobákat is” – tette szóvá az Új Komló
című hetilap 60 éve a településen uralkodó áldatlan állapotokat. Pedig az előzmények
és  az  ottani  életkörülmények  ismeretében  nem sok  csodálkoznivaló  lehetett  azon,
hogy az újdonsült mecseki bányászváros nem a béke és a gondos építőmunka szigete
volt.

A  komlói  kőszéntermelés  fokozása  korántsem  „a  vas  és  acél  országa”  jelszó
megszületésekor vetődött fel. Már a második világháború idején komolyan tervezték
Berlinben, hogy Dél-Magyarországon egy jelentős kohászati központot létesítenek a
Harmadik  Birodalom  haditermelését  kiszolgálandó,  és  ez  az  elgondolás  nemcsak
Mohács,  hanem  a  pécsi  szénbányászat  (benne  a  komlói  régió)  felfuttatását  is
magában  foglalta.  A  negyvenes  évek  második  felében  tulajdonképpen  ezeket  a
terveket porolták le, ám a komlói kőszén és a Duna menti acélipari központ, Mohács
összekötését  a Mecsek hegyvonulatain túl a világpolitikai  helyzet „fokozódása” is
akadályozta. Amikor a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztatási Irodája 1948-ban
kizárta  soraiból  Tito  Jugoszláviáját,  a  határhoz  közeli  Mohács  elveszítette
jelentőségét.  A komlói  feketeszéné  viszont  megmaradt,  hiszen  a  Dunapentelén  (a
későbbi Sztálin-, ma Dunaújvárosban) épülő Sztálin Vasműbe a tervek szerint napi
300 vagon jó minőségű feketeszénre volt szükség.
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A bökkenő csak az volt, hogy Komló kitermelése akkoriban, 1949 végén a legjobb
esetben is csak e mennyiség ötödét közelítette. A gépesítést pedig nemcsak a technika
akkori szintje, hanem a különösen mostoha geológiai viszonyok (a szénrétegek 45–60
fokos szögben megdőlve húzódnak az ottani bányákban) sem tették lehetővé, ezért az
óriási  termelésnövekedést  csak  a  munkaerő  megtöbbszörözésével  érhették  el.  A
bányászoknak  viszont  lakás,  élelmiszer-  és  orvosi  ellátás,  gyermekeiknek  pedig
iskola, óvoda kellett – egyszóval: egy új város. Komló akkoriban a legkevésbé sem
mutatott  városi  képet:  a  régi  parasztfalu  és  a  német  ajkú  bányászkolónia  ugyan
földrajzilag összesimulva, ám társadalmilag és nyelvileg élesen elkülönülve élt.

 Házi Árpád belügyminiszter 60 éve, 1951 szeptemberében nyilvánította várossá a
települést,  ahol  akkor  már  több  éve  lázas  építőmunka  folyt.  Komlón  azonban,
Sztálinvárossal ellentétben, nem szocialista realista építészeti „kiállítást” hoztak létre,
hanem  –  bár  a  lehető  legkevesebb  pénzből  és  a  legrövidebb  idő  alatt  próbáltak
lakásokat  és  közellátást  biztosítani  –  még  modernista  stílusban  húzták  fel  az  új
épületek  többségét  (a  szocialista  lakásépítés  hőskoráról  lásd  Lakótelepítés  című
írásunkat). Részben e kapkodás eredménye volt, hogy nem különítették el egymástól
a  régi  és  az  új  településrészeket,  a  frissen  felhúzott  lakónegyedek körbeölelték  a
korábbi  községet,  így a bányászvárosnak két  központja  lett:  egy falusi  és  egy új,
pártházas-adminisztratív.

De kevés  gondot  fordítottak  a  helyi  társadalom „megtervezésére”  is.  Pedig  az  új
lakosok  özönlöttek,  és  eleinte  nemcsak  a  –  minden  eszközzel  toborzott  –
bányászokat, hanem a nekik lakásokat építő kőműveseket sem volt hol elhelyezni. A
fizetés egyébként csak valamivel volt jobb, mint más településeken, ám a jelentkezők
toborzási  pótlékot,  komlói  pótlékot,  ingyenmunkaruhát  és  -lábbelit  is  kaptak
(utóbbiak  komoly  cafeteriajuttatásnak  számítottak  az  ötvenes  évek  elején).  Sokat
elárul,  hogy az  egyévi  hűségjutalmat  csak  azoknak fizették  ki,  akiknek  nem volt
igazolatlan hiányzásuk. Ilyen munkás azonban kevés akadt. A kocsmázós bumlizás, a
mérhetetlen  alkoholfogyasztás  és  a  munkából  való  ok  nélküli  távolmaradás
tömegjelenségnek számított. A sivár legényszállásokon elhelyezett fiatal bányászok a
falujukkal  és  a  családjukkal  együtt  az  ott  megszokott  társadalmi  normákat  is
elhagyták, ezért is romlottak rohamosan a közállapotok.

Akkoriban  merőben  szokatlan  volt,  hogy  az  Új  Komló  –  a  bevezetőben  idézett
panaszáradaton  túl  –  részletesen  taglalta,  mi  vezethetett  a  lezülléshez.  Kiemelte
például, hogy a bányából visszatérők nem tudtak tisztálkodni, mert általában 20-22
főre jutott hat darab háromliteres mosdótál, víz viszont nem mindig akadt. A később a
szállások mellett felállított munkásfürdőkben a téli hónapokban sem fűtés, sem meleg
víz nem volt, patkány és egér annál több. Az élelmiszer-ellátás akadozását pedig az



okozta, hogy a környező falvak mezőgazdaságának termelése csak a korábbi 1500–
1700 lelkes bányásztelepülés számára volt elegendő, az 1954-re több mint 17 ezresre
felduzzasztott  Komlónak már  nem. Nem véletlen,  hogy a hatvanas évek közepéig
mindennapos  volt  az  emeletes  házak  közt  meghúzódó  disznóólak  és  a  köztéren
napozó kecskék látványa, sőt a jószágokból gyakran a lakások fürdőszobáiba is jutott.
Később  azért  javult  valamicskét  a  helyzet,  mert  az  országban  az  elsők  között  a
komlói  dolgozóknak  engedték,  hogy  hétvégi  kerteknek  valót  hasítsanak  ki  a
termelőszövetkezet földjeiből.

Az egyre  inkább kezelhetetlen  helyzet  megoldására  a  párt  vezetése  1953-ban két
határozatot hozott. Elsőként 1400 rab munkás Komlóra telepítéséről döntöttek, bár –
mint  az  a  központi  vezetőség  ülésére  készült  előkészítő  anyagokból  kitűnik  –  a
hatalom szürke eminenciása, Gerő Ernő hevesen ellenezte ezt. Egyrészt a déli határ
közelsége miatt aggódott, másrészt attól is tartott, hogy mit szólnak majd a szocialista
kirakatbányának  szánt  Komlóra  látogató  külföldi  delegációk.  Az  ügyben azonban
Rákosi  Mátyás  szava  döntött.  Tény,  hogy  a  rab  munkások  jelenléte  némiképp
tehermentesítette a közellátást (nekik kisebb volt a fejadagjuk, és a családjukat sem
hozhatták  magukkal),  ráadásul  náluk  nem  kellett  számolni  a  szabad  munkaerő
esetében  igen  magas,  olykor  egyharmados  fluktuációval.  A  korszak  büntetés-
végrehajtásában nagy szerepet játszó Közérdekű Munkák Igazgatósága (Kömi) más
bányákban már gyakorlatot szerzett foglyokat vezényelt Komlóra.

A másik ötlet még hasznosabbnak bizonyult. A Komlói Szénbányászati Tröszt
élére Vas Zoltánt, a korábban a főváros közellátási kormánybiztosaként, majd
az  Országos  Tervhivatal  vezetőjeként  már  bizonyított  moszkovita  politikust
állították  (félre).  Az  energikus  Vas  –  részben  személyes  vezetői  képességei,
részben politikai kapcsolatai révén – érzékelhetően javítani tudott a megélhetési
és lakásviszonyokon. A körülmények jobbra fordulását jelezte az is, hogy az Új
Komló egyik,  1954. eleji  száma már nem a krumpli-  és zöldséghiány okairól,
hanem a fiatalság szórakozási szokásairól cikkezett. Ebben helytelenítette, hogy
a  „közkedvelt  »Muci«  zenekar  (...)  túlságosan  cifrázza  a  zeneszámokat  (...)
minden bővebb tartalom, zenei mondanivaló nélkül!  Ez okot ad arra, hogy a
táncot egyesek ízléstelenül cifrázzák.” A helyzeten a szerző szerint a „szocialista
tartalmú tánczeneművek” segíthetnének, nem pedig a divatossá vált „ellenséges,
beteges,  mételyező jellegű” szvingtánc,  amelynek révén a fiatalok bekerülnek
„az imperialista értelemben vett »elevenség« hálójába”.



A cikk ugyanakkor egy új korszak hajnalaként is felfogható volt, hiszen – mint azt
kifejtette – „a kultúrforradalomban a cél egy új szocialista embertípus kialakítása”.
Komlón  –  ellentétben  az  eleve  szocialista  mintatelepülésként  építeni  kezdett
Sztálinvárossal  –  ekkortájt  vált  elsőrendűvé  a  társadalom  és  az  emberek
átalakításának  célja,  amit  csak  az  1956-os  forradalom  küldött  süllyesztőbe.  A
kőszéntermelési célokat következetesebben valósították meg, de az 1970-es évek eleji
csúcs után a bányászat is hanyatlásnak indult, a rendszerváltás után sorra zártak be a
tárnák, az utolsó 2000-ben. A legfrissebb adatok szerint a város lakossága – közel 20
százalékos munkanélküliség mellett – folyamatosan csökken, ma már csak pár ezer
fővel haladja meg az 1954-es szintet.


