
A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei

SZIRTES BÉLA okl. bányamérnök, a Mecseki Szénbányák nyugalmazott fõmérnöke, a Kútforrás Kft mérnöki iroda
ügyvezetõje, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az írás ismerteti a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány létrejöttének tör-
ténetét, céljait, a mûködés elsõ évében megvalósítottakat, kiemelve és
részletesen a lámpásvölgyi hajdani városi bányák helyszínén létesített em-
lékparkot. Tájékoztat az alapítvány további terveirõl, a megkezdett prog-
ramok folytatásáról, és a hajdani mûszakkezdésekre emlékeztetõ torony-
zene program megkezdésérõl.

Néhány évvel ezelõtt egyik könyvünk borítójára írtuk: „Nem szól már a
klopacska..., arra a kezdetben fából, késõbb vasból készült, felfüggesztett le-

mezre utalva, melynek ütemes hangja a vasasi völgyben messze szállt, jelezve a mûszak kez-
detét és végét: Gyere, gyere, rongyos bányász! ...a légkürt már évtizedekkel ezelõtt felváltotta
a klopacskát, ám ennek hangja az emlékekben tovább él.“ Most azt írhatjuk, hogy nem csak
az emléke, hanem a hangja is tovább fog élni mind addig, amíg a Mecsekben élõ emberek
akarják.

Néhány éven belül a mecseki bányászok hajdani lakóhelyein, minden hétköznap, a vala-
mikori mûszakváltás idõpontjában, a falvak, városok (templom)tornyaiból elhangzanak az õsi
hangok. A felhangzó, hozzávetõlegesen egy perc idõtartamú kis zenemû három elembõl áll:
A hajdani munkába hívó jel (amelyet Pécsett klopfolásnak neveztek) néhány üteme hallatszik,
majd háttérben elhalkuló ütemei alatt felerõsödik egy harangjáték a „Tisztelet a bányász szak-
nak“ kezdetû énekünk, szívbemarkoló hangszerelésben. A berendezés ezen kívül a bányász
himnusz – harangjáték formájában történõ – lejátszására is alkalmas. 

Tartozunk annak megírásával, miként sikerült megmenteni az utókor számára a „klop-
folás“ ütemét, hangját. A szerzõ gyerekkori emlékeiben él a hang, amikor az aknán mûszak-
váltáskor még nem „fújtak“, hanem „klopfoltak“. Egy dolog azonban erre emlékezni, és más
a szabályos ütemet leütni, megjeleníteni. Börzsei Mihálynak, a  „Magyar kir. szén-
bányásziskolát“ (közkeletû nevén a Bányaiskolát) 1926. június 21-én Pécsett végzett hajdani
aknásznak, bányamesternek, végül pécsbányai üzemvezetõnek tartozunk hálával, aki  a hoz-
zá elvitt klopacskán 96 éves korában leütötte a régi ütemet, amelyet így meg tudtunk örökíte-
ni. Történt ez ennek az évnek az elsõ hónapjában, és rá egy hónappal már, a mecsekszabol-
csi temetõben, az utolsó útjára kísértük a pécsi szénbányászat egyik nagy öregjét.

A történet is illusztrálja, hogyan mehetnek, és sajnos mennek tönkre értékeink, naponta
fogyatkoznak emlékeink, és azt is, hogy néhányat még meg lehet menteni, ha odafigyelünk, és
teszünk is érte valamit.

Mindezt bevezetõben azért mondtuk el, mert ugyanez a gondolat hozta létre a 2001. év vé-
gén a Pécsi Bányásztörténeti Alapítványt is, amely megkésve, de reméljük még nem túl késõn
jött létre. 

Talán nem érdektelen alapítványunk létrejöttének, céljainak és rövid mûködésének törté-
netét vázlatosan áttekinteni.

A 250 éves mecseki szén- és a fél évszázados uránérc mélybányászat az elmúlt évtizedben
megszûnt. Méltó tárgyi emlékei alig maradtak, a Mecseki Bányászati Múzeum bezárt, a bá-
nyászat emlékhelyei elfelejtve, jeles személyeit és történetét a közvélemény nem ismeri, sze-
mélyes emlékei fogynak, megmaradt épített emlékei pusztulnak.

1996-ban a hagyományos Borbála-napi szakestélyünkön javaslat hangzott el – a megszû-
nõ pécsbányai külfejtés helyén, annak rekonstrukciója során – egy bányászati emlékpark lét-
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rehozására. Errõl megvalósíthatósági tanulmány készült, amelyben egyebek közt egy alapít-
vány létrehozása is szerepel.  

Ezt követõen hosszú idõn keresztül gyakorlatilag nem történt semmi. Meddõ egyéni pró-
bálkozások után 1998-ban a Mecsek Egyesület vállalta a téma intézményes gondozását, és a
megvalósítás elõmozdítására együttmûködési megállapodást sikerült kötni a Pécsi Erõmû
Rt.-vel, a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.-vel és az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesülettel. Ennek keretében a felsoroltak Pécs város alpolgármesterével kiegészül-
ve 2000-ben egyöntetû véleményt alakítottak ki: sürgõsen alapítványt kell létrehozni, amely
egységesen foglalkozzék a pécsi szén- és uránbányászati emlékek teljes körének megõrzésé-
vel, és a lehetõségek függvényében terjessze ki tevékenységét az egész térségre. Az érdekel-
tek még ugyanabban az évben véglegesítették a létrehozandó alapítvány koncepcióját, tartal-
mát, formáját és meghatározták céljait.

További hosszas – itt nem részletezett – elvi és eljárási huza-vona után a bíróság végül 2001.
novemberben jegyezte be (5 éves elõkészítés után) közhasznú szervezetként a Mecsek Egye-
sület által alapított Pécsi Bányásztörténeti Alapítványt. Az irányító kuratóriumba a három fõ
támogató és a pécsi önkormányzat 1-1 fõt delegált. Az alapítványi célok megvalósításának
anyagi feltételeit fõtámogatóként a szénbányavállalatok jogutódjai, a Mecseki Bányavagyon-
hasznosító Rt., a Mecsekérc Rt. és a Pannonpower Rt. három éves támogatási szerzõdés ke-
retében biztosítja, de kapunk támogatást és együttmûködõ segítséget néhány kisebb, koráb-
ban a bányászathoz kötõdõ gazdasági társaságtól is. Az elmúlt évben közel száz magánsze-
mély is támogatta erejéhez mért összeggel  céljaink megvalósulását. Pályázaton pénzeszközt
az elsõ évben csak a Magyar Bányászati Hivataltól sikerült szereznünk.

Alapítványunk az elsõ évben három emléktáblát és kilenc emlékkövet helyezett el a bá-
nyászat jeles helyein. Hét személlyel rögzítettünk nagy terjedelmû interjút bányászati és sze-
mélyes emlékeikrõl. Sikerült Pécsett hat közterületet elneveztetni a bányászat jeles személye-
irõl, illetve általában a bányászokról (pl.: Uránbányászok tere). Kiállítást rendeztünk Vasas-
bánya történetérõl, és támogattuk a negyedévente megjelenõ rangos várostörténeti folyóira-
tot, a Pécsi Szemlét, amelyben eddig összesen 22 dolgozatot jelentettünk meg. Ezekbõl a vá-
ros lakossága reálisan megismerheti történetünket, a szén- és uránbányászat érdekes epizód-
jait. Támogattuk a pécsi Káptalan utcai föld alatti bányászati bemutató fenntartását, archivál-
tuk a pécsbányai régi bányász énekkar 1961-87. közötti hanganyagát, kataszter készítését
kezdtük el fennmaradt mûalkotásokról, a megmaradt építészeti stb. értékeinkrõl.

A felsoroltak közül az elsõ év kétségtelenül leglátványosabb és legmaradandóbb alkotása
a bányászati emlékhelyek megjelölésének megkezdése, környezetük rendezése, körülöttük kis
pihenõpark kialakítása volt. Ennek illusztrálására közreadom az alábbi írást, amelyben a leg-
illetékesebb – a tervezést, kivitelezést irányító – ad tájékoztatást a megvalósulásról. A lámpás-
völgyi hajdani városi bányákról Pálfy Attila írt „A mecseki erdõk szénbányászati emlékhe-
lyei“címmel*. Az írás szemlélteti célkitûzéseinket, eszközeinket, módszereinket is:

„Egy több éve formálódó gondolat megvalósításának elsõ lépéseit üdvözölhettük 2002. augusz-
tus 30-a napsütötte délutánján a lámpásvölgyi hajdan volt városi bányák erdõövezte területén,
amikor az 1933-ban megszûntetett bányalétesítmények helyét jelölõ emlékkövek bemutatására ke-
rült sor az 52. Bányásznap alkalmából rendezett bensõséges ünnepségen. (1. kép)

...Az alapítvány megalakulása évében lelkes szervezõmunkával, számos érdeklõdõ cég és intéz-
mény támogatásával, csekély saját anyagi forrásából megkezdhette a közel 250 éves kõszén- és fél-
évszázados uránérc bányászat emlékhelyeinek méltó megörökítését az utókor számára.

A kiválasztott jelölendõ helyeket mára (70-80 év multán) a természet visszafoglalta, az erdõ fái
és aljnövényzete benõtték. Így olyan jelölési módot és formát kellett keresni, amely ebbe a már ki-
alakult hangulatos erdei miliõbe – kis beavatkozással – harmonikusan illeszthetõ. Ugyanakkor tö-

* Az írás alapítónk, a Mecsek Egyesület 2002-es évkönyvében jelent meg, ugyanott és ugyanakkor Sallay Árpád „A mecseki
erdõk uránbányászati emlékhelyei”-rõl írt.
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gükben is megrendítõen szépek, gondolatébresztõk, tiszteletet parancsolók. A kövek mérete, formá-
ja a jelölt létesítmény jellegéhez igazodik. A szövegmezõben a bánya neve, építési és megszûntetési
éve olvasható, melyet az álló és fordított bányászkalapács is kihangsúlyoz.

Az emlékhelyek kialakítása, környezetbe illesztése a bányászati létesítmények eredeti elhelyez-
kedéséhez igazodott. A lámpásvölgyi városi bányák esetében ez nagyon kedvezõen alakult. Az ak-
na és a táró, valamint a mûszaki jellegû bányatérségek kb. 200-250 méteres hosszon a
(Dömörkapu-Lámpásvölgy-Zsupponparlag-Fehérkuti kulcsosház) piros négyzettel jelölt turistaút
mentén helyezkednek el, a Mecseki Erdõgazdaság Rt. területén. Az öt emlékhely környezetében így
fakivágásra nem került sor, mindössze az aljnövényzetet kellett szabályozni és egy-két nagyobb ág
eltávolítása vált szükségessé. A közvetlen megközelítést kõzúzalékkal szórt sétautak teszik lehetõvé,
melyek a kövek körül kis térré szélesednek. 

A Lámpásvölgyi út és a Hidegér találkozásánál a terméskõbõl épített ódon áteresztõl észak-
nyugatra található az elsõ jelölt emlékhely az 1911-ben telepített Gyula akna segédtárója. Környe-
zetében - valamikori alsó bányaudvar területén – került kialakításra egy kisméretû parkoló, a fák
árnyékában a padokból, asztalból álló turista pihenõ. Az út mellett a tájékoztató, útmutató tábla
kapott helyet. (2. kép)

A Lámpásvölgyi úton továbbhaladva baloldalon a bánya létesítésekor kialakított platón Gyu-
la akna nagyméretû emlékköve ragadja meg tekintetünket. Itt a kõ helyén állt egykor az aknato-

1. kép. Az avató ünnepség közönsége

mören kifejezi a bányász szakma ke-
ménységét, szépségét és a küzdelem-
mel teli bányász sorsot, ellenáll az
eróziós hatásoknak, védett az emberi
romboló ösztönöktõl. E követelmé-
nyeknek – számos elképzelés, javaslat
vizsgálata után – a monolitikus, ter-
mészetes formájukban meghagyott
andezit kõtömbök feleltek meg.

A kõbányából kiszállított nyers
kõtömbök és rajtuk a kisméretû, dur-
ván csiszolt, sötétszürke felületekbe
vésett és fehérre festett – díszítõelem-
ként megjelenõ – feliratok egyedi
kompozíciókká váltak, egyszerûsé-

2. kép A Gyula aknai segédtáró környezete az emlékkõvel

rony az aknaházzal, mögötte a szállí-
tógépház épülete a Mecsekben elõször
alkalmazott villamos meghajtású ak-
naszállítógéppel. (3. 4. kép)

A Lámpásvölgyi és a turistaút ke-
resztezõdésében elhelyezett irányjelzõ-
tábla útmutatásával  a kõzúzalékkal
felszórt turista úton jutunk el a követ-
kezõ emlékhelyre a kb.1875-ben meg-
nyitott Felsõtárót és az 1912-ben léte-
sült szellõztetési célú légfeltörést jelzõ
emlékkövekhez. A kövek elõtti kis té-
ren a valamikori adhéziós kötélpálya
gépháza állt. Alapjai kitapinthatóak.
A légfeltörés betonfal maradványai –
amelyen a villamos meghajtású szel-
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3. kép A Gyula aknai emlékkõ és környezete

4. kép Gyula akna emlékköve

5. kép A Felsõtáró és Légfeltörés környezete 
az emlékkövekkel

lõztetõgép állt – a rézsûben ma is lát-
hatók (5. és 6. kép)

Innen az út jobboldalán elhelye-
zett feliratos nyíl a következõ emlék-
hely felé irányítja az érdeklõdõt. Az
Északi táró, melynek létesítési ideje
ugyancsak a 19. század utolsó har-
madára esik, a Lámpás patak bal
partján helyezkedik el.  A táróból a
keményszenû fekütelepeket mûvel-
ték, amelyek a fogyasztók által ked-
velt darabos kovács-szenet adták. (7.
és 8. kép)

Az alapítvány egyik célkitûzése  a
mecseki bányászati emlékhelyek
megjelölésének több évet átfogó prog-
ramja a továbbiakban is csak széles
körû összefogással, áldozatos mun-
kával valósítható meg,....“

Az elkövetkezõ években foly-
tatni kívánjuk azokat a programo-
kat, amelyeket eredményesen meg-
kezdtünk, és amelyek megvalósítá-
sához szellemi, fizikai és anyagi
erõnk elégséges. Az alapítvány ku-
ratóriuma ez év februárban két
éves munkaprogram részeként fo-
gadta el a 2003. év tervét. A két
éves program fõbb célkitûzései:

A Mecsekben mûködött és
megvizsgált aknák és tárók 286
helyszínébõl összesen   95 helyszín
alkalmas a megjelölésre, amelyek
közül 2003-2004. években 37 akna
és táró megjelölését tervezzük.
Ezen kívül 12 hajdani bányász köz-
ség központjában elhelyezünk  egy-
egy olyan táblát, emlékkövet,
amelyre a település területén mû-
ködött összes akna, táró nevét felír-
juk, azokat is, amelyeket a helyszí-
nen nem jelöltünk meg. Összesen
tehát a két évben Bakonyától
Nagymányokig 49 helyszín megje-
lölését tervezzük.

A fentieken túl tervezzük a pé-
csi központi szén- és uránbányásza-
ti emlékmû megvalósítását, ameny-
nyiben annak elhelyezésére a város
megfelelõ helyet biztosít. Szándé-
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kunkban igényes, nem hivalkodó
emlékmû létrehozása áll, amely a
környezetbe illeszkedve, mûvészi
formában, tárgyilagosan, szakszerû-
en hívja fel a figyelmet a bányászatra
és a város két évszázados fejlõdésé-
ben, intézményei és polgárai gazda-
godásában játszott szerepére, továb-
bá emléket állít a bányamunkának.
A városi központi emlékmû helyéül
csak a belváros valamely megfelelõ,
méltó helyszíne jöhet számításba.
Nem a bányák hajdani helyszínein, a
város perifériáin kívánunk ilyen em-
lékmûvet állítani, ott folytatjuk a
helyszínek megjelölését. 2003-2004.
években a központi emlékmû elõké-
szítését majd az ezt követõ idõszak-
ban a felállítását tervezzük.

Bányász elõdeink tiszteletére a
bevezetõben írtak szerint tervezünk
harangjátékot az összes hajdani me-
cseki bányász település harangtor-
nyában. 2003-ban három helyen
Pécsbányatelepen, Kõvágószõlõsön
és Komlón szólal meg a toronyzene.
A mecseki bányászatnak és a bányá-
szoknak egyedülálló emléket szeret-
nénk a fenti javaslat megvalósításá-
val állítani. 

Folytatjuk a magnó- vagy video-
felvételek készítését szakmánk jeles
személyeivel életútjuk, szakmai em-
lékeik megörökítésére.

Munkánk eredménye függ az
anyagi feltételektõl és a megvalósí-
tásban szerepet vállalók számától,
akaratától, erejétõl. Van pénzünk,
de messze nem elég, vagyunk néhá-
nyan, akik dolgozunk, de közel sem
elegen. Felmérésünk szerint a me-
cseki szén- és uránércbányászat em-
lékének méltó megörökítése (nem
számolva a bányászati múzeumi
ügyeket, a mûemlékvédelmet stb.)
két év alatt sok millió forintot igé-
nyelne. Az alapítvány terveinek
megvalósítása csak akkor lehetsé-
ges, ha ehhez legalább 10 millió fo-
rint pályázati forrás és 5 millió forint
értékû önkormányzati támogatás is

6. kép A Felsõtáró emlékköve

7. kép Az Északi tárói emlékhely kialakítása

8. kép Az Északi táró emlékköve
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IRODALOM

A Pécsi Szemle várostörténeti folyóiratban megjelent írásaink, melyek az alapítványtól beszerezhetõk:
Szirtes Béla: Emlékek a pécsi bányatelepek hétköznapjaiból
Szirtes Béla: Kik azok a gránerek?
Sallay Árpád – Szirtes Béla: Ötvenhét akna Pécs határában
Mendly Lajos: Jaroslav Jièínsky a korszerû pécsi szénbányászat megteremtõje
Mendly Lajos: 75 éve avatták fel Szent István aknát
Szirtes Béla: A pécsi bányász zsargonról
Móró Mária Anna: Berks Péter és a mecseki kõszénbányászat
Bezerédy Gyõzõ: A szénbányászat szerepe Pécs 19. századi fejlõdésében
Szirtes Béla: A pécsi szén útja az aknától a felhasználóig
Bánhegyi Mihály: A mecseki szénmedence bányaveszélyei
Sallay Árpád: Az uránércbányászat szerepe Pécs 20. századi fejlõdésében
Szirtes Béla: Unokáink is látni fogják?
Szirtes Béla: A pécsi szénbányászat kiemelkedõ személyiségei
Tirkala Ferenc: Uránérckutatás Magyarországon 1953-1989 között
Pálfy Attila: A székesegyház önálló uradalmi szénbányászata
Szabados György: Madas József, a bányamérnök
Móró Mária Anna: Madas József, a helytörténész 
Biró József: Rihmer László bányamérnök, geológus, jogász a pécsi mamut feltárója
Jéki László: A vasas név eredete, kapcsolata a bányászattal
Szirtes Béla: A lámpásvölgyi hajdanvolt városi szénbányák helyszínein elhelyezett emlékkövek
Szirtes Béla: Régi pécsi aknatornyok
Sallay Árpád: A szakestély: Selmeci diákhagyományok Pécsett

SZIRTES BÉLA 1953-ban szerezte bányamérnöki oklevelét Sopronban. Kezdetben a szabol-
csi bányaüzemben dolgozott, utoljára az üzem felelõs mûszaki vezetõ fõmérnökeként. 1974-tõl
a Magyar Szénbányászati Tröszt távlati tervezési osztályvezetõje. 1981-et követõen elõbb a „li-
ász program” beruházásainak irányító vállalati fõmérnöke, majd a vagyonhasznosító központ
vezetõje. 1993-tól, nyugállományba vonulását követõen – a mecseki szénbányászat múltjával
foglalkozó – több könyv, publikáció szerkesztõje, szerzõje. 2001-tõl, a Pécsi Bányásztörténeti
Alapítvány létrehozásától, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

9. kép A tájékoztató-útmutató tábla

rendelkezésre áll. A helyi érintettek
segítõkészségén és az anyagiak vál-
lalásán múlik, hogy mindebbõl mi
fog megvalósulni. 

Amennyiben a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány e cél megvaló-
sításában - jelen eszközeivel - magá-
ra marad, vagy nem kellõ támoga-
tást kap, a vázolt célok töredéke
vagy arányos része valósul csak
meg. 

A toronyzenére vonatkozó
programunkat mindenképen meg-
valósítjuk, örülnénk, ha ezen kezde-
ményezésünk országos méretûvé
fejlõdne!




