
Örököst keresünk

PETI ERIKA jogi szakokleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló, gazdasági igazgatóhelyettes (MBVH Rt., Pécs)

Az örökség a felbecsülhetetlen értéket képviselõ bányászkodást végzõ
emberek tárgyi emlékei, írásos dokumentumok, hanganyagok, tanul-
mányok, anekdotagyûjtemény, valamint a bányászkodás során talál
ásványok és kõzetek gyûjteménye.

Pár esztendeje nem akadt olyan általános iskolás gyerek, aki földrajz
órán arra a kérdésre, hogy hol bányásznak Magyarországon feketeszenet, ne
vágta volna rá: a Mecsekben! Baranya megye, ezen belül Pécs és fõként

Komló XX. századi fejlõdésében meghatározó jelentõségû volt az országban egyedüliként
itt bányászott feketeszén, a „fekete gyémánt“. 

A szocializmus kezdeti szakaszában a nehézipar kiépítése teremtett a pár száz lelkes kis
faluból, Komlóból, szocialista bányavárost. Az ország minden tájáról érkezett a mezõgaz-
daságban felszabaduló munkaerõ. Pécs és a környezõ falvak lakosainak száma jelentõs
növekedésnek indult. 

A helyi bányászkodás a Dunai Gõzhajózási Társaság keretén belül kezdõdött, s egy sor
átkeresztelést követõen a Mecseki Szénbányák néven fejezte be tevékenységét. 

A vállalat múltja, s annak helye, szerepe a környezõ települések életében elválaszthatat-
lan a kor ideológiájától. Az elmúlt 100 évbõl az utolsó 50 évre mindenképpen igaz, hogy a
„Bánya“ ellátott egy sor jóléti, kulturális funkciót, amely a térség életét, arculatát is
meghatározta. Mai szóval élve az egyik legnagyobb szponzorát, a mûvészeti és sportélet
nagylelkû mecénását gyászolhatta a megye akkor, amikor a Mecseki Szénbányák felszá-
molására sor került. Ha a mecseki bányászkodásnak „csak“ ennyi érdeme lenne, akkor is
megérdemelné, hogy Pécs város és Baranya megye helytörténeti gyûjteményében kiemelt
helyet kapjanak a bányászattal kapcsolatos emlékek. 

De mi az, amit a bányászatnak köszönhetünk és még az elõzõekben felsoroltaknál is
fontosabb? A bányászok mentalitása, embersége, helytállása, a csapatszellem ahogy sokszor
embertelen körülmények között végezték  munkájukat. Ez az az érték melyet köte-
lességünk megõrizni, gyerekeinkkel, unokáinkkal megismertetni. Természetesen ennek a
szellemiségnek a bemutatása a legnehezebb, de nem lehetetlen. A rendelkezésünkre álló
tárgyi emlékek, írásos dokumentumok, hanganyagok, tanulmányok, anekdo-
tagyûjtemények hozzáértõ kezek segítségével közelebb vihetnek célunkhoz.

De nézzük, hogy jelenleg van-e lehetõség a bányászkodás emlékeit megismerni, és ha
igen, akkor hol?

Az országban egyedülálló a pécsi Káptalan utcában mûködõ Földalatti Bányászati
Múzeum, mely a belváros alatt húzódó pincerendszer egy részének átalakításával nyújt
lehetõséget a szénbányászat, az uránbányászat és aknamélyítés tárgyi emlékeinek megte-
kintésére. Ugyanitt a helyben talált ásványokból és kõzetekbõl is bemutatnak egy-két ritka
szép példányt.

Kicsit mostohább sorsa volt az elmúlt közel tíz évben azoknak a múzeális értékû tár-
gyaknak, melyek bemutató helye a Bányászati Múzeum Déryné (ma Mária) utcai
épületében volt. Az épületet, a DGT valamikori irodaépületét, a Mecseki Szénbányák fel-
számolásának kezdeti pillanataiban értékesítették, s a kiállítási tárgyak bedobozolva
költöztek egyik helyrõl a másikra. Menet közben az állomány fogyott, mígnem a jelenlegi
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helyére, a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. Dobó István úti irodaépületébe került.
Azóta az anyag jó kezekben van, a bányászathoz érzelmi szálakkal kötõdõ emberek keze-
lik, gondozzák. A nagyközönség számára 2001. szeptembere óta áll nyitva egy tárlat, melyen
a tárgyi emlékek egy részét bemutatják. 

A mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. a föld alatti múzeumról a Pannon-Power  Rt.-
vel és a Mecsekérc Kft.-vel közösen gondoskodik. A múzeum üzemeltetése és fenntartása
évenként körülbelül 3-4 millió Ft kiadást jelent. Az MBVH Rt.-nél tárolt tárgyak  állag-
megóvása, karbantartása kb. évi 1 millió Ft-ot emészt fel.

A mai helyzet szerint úgy tûnik, hogy a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. feladatait
belátható idõn belül befejezi és megszûnik. De mielõtt ez bekövetkezne kötelessége, többek
között, hogy a szóban forgó „örökségrõl“ gondoskodjon. Az örökös személyének
kiválasztása, ami nem könnyû feladat, most van folyamatban. Nem könnyû feladat, mert az
örökség tárgya ugyan felbecsülhetetlen értéket képvisel, de a fenntartása, bemutatása szin-
tén jelentõs költséggel jár.

Mindezzel együtt úgy érezzük, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a terhet, melyet
reményeink szerint vállalni fog, édesnek érzi, s azonosul azzal a nézettel, hogy a mecseki
bányászat tárgyi emlékeit itt, Pécsett, kell õrizni, szeretettel ápolni, s a város központi helyén
bemutatni!

PETI ERIKA jogi szakokleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló. 1988 óta dolgozik a me-
cseki szénbányáknál különbözõ beosztásokban. 2001. február óta a Mecseki BVH Rt. gaz-
dasági igazgatóhelyettese. Ebben a beosztásban hozzátartoznak a humán ügyek, így például a
Múzeum elhelyezésével kapcsolatos feladatok is.

50 év után

Egy kis bensõséges ünneplésre, visszaemlé-
kezésre jött össze Sikondán, tíz meghatott, õsz
hajú öregdiák, legtöbbjük a felesége kíséreté-
ben. 50 évvel ezelõtt, 1953. június 20-án még 32-
en voltak, akik a tatabányai Aknászképzõ Tech-
nikumban képesítõ vizsgát tettek. Ez volt az el-
sõ évfolyam, amely 1949-ben Tatabányán kezdte
tanulmányait. Bár a mi évfolyamunk idejére
esett, hogy az iskola hivatalos elnevezésébõl
Péch Antal nevét törölték, de mi mindvégig úgy
emlegettük, mintha ott lenne.

Azóta ki-ki a maga helyén derekasan helyt-
állt, családot alapított. Fogadalmunknak megfe-
lelõen, 5 évenként a fiatal társaság találkozott.
Beszámoltunk egymásnak munkánkról, csalá-
dunkról. Késõbb már az egészségi állapot is szó-
ba került. Az évek múlásával már az örökre el-
távozottakról is meg kellett emlékezni, és mivel
ez egyre gyakrabban fordult elõ, a fogyatkozó

kis csapat úgy döntött, ezután évenként rende-
zünk találkozót. Ezeken kisebb - nagyobb lét-
számmal összejöttünk, hogy örüljünk egymás-
nak és emlékezhessünk az elmúlt évek esemé-
nyeire.

A 2003. május 22-ei összejövetel is ezt szol-
gálta. A fél évszázados dátumot azzal is emléke-
zetessé tettük, hogy emlékkorsót készíttettünk,
bányász motívummal és a képesítõzött 32+1 ta-
nuló névsorával.

Jelen találkozó is - mint minden eddigi - az
osztályfõnöki órával kezdõdött. A Bányász
Himnusz harangjáték hangjai között névsorol-
vasás. Az örökre eltávozottak nevei elhangzása-
kor "köztünk van" válasz érkezett. Ezt követõen
az emlékek felidézése, pohár bor, került elõ, né-
hány bányász nóta, majd csendes búcsúzkodás,
párás szemmel.

Félszegen fogadkozások hangzottak el, hogy
jövõre újra találkozunk. Reméljük így lesz!

Kõbányai Ferenc

Hazai hírek




