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ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Korabeli látkép a Mecsekről

A dél-mecseki szénbányászat több 
évszázados történetének kiemelkedő 
helyszíne Pécsbánya, a szénmező egyik 
legrégibb, 250 éven át művelt terüle-
te. Működése alatt a bányatelkeken 36 
fontosabb táró és függőleges akna üze-
melt, melyekből 40 millió tonna szenet 
termeltek ki. 

A szénterületet – a tektonikai moz-
gások hatására létrejött – ÉNy-DK irá-
nyú harántvölgyek osztják meg, me-
lyek lehetővé tették a széntelep-részek 
külszínre kerülését, „kibúvását”, így a 
kezdetleges szénkitermelést, a „szén-
ásást”. A haránt völgyek – nyugatról 
keleti irányban – Lámpás-, Szikit- 
(később Klaits, Karolina, András bá-
nya), Istenáldás-, Czerék-, Káposztás-, 
Nagybányaréti (Stadtwald)-völgyek, 
közéjük ékelődve Feketehegy, Geszte-

nyés és Bánomtető kiemelkedő pla-
tói.

A városi tanács a szén hasznossá-
gát felismerve, az 1700-as évek utolsó 
évtizedeitől a szénkitermelés jogának 
bérbeadásával hasznosította Lámpás- 
és Szikit völgyek területét. Az 1800-
as évek első felében zömmel magán-
birtokokon, részben a várostól bérelt 
területeken polgári bányászat indult 
virágzásnak. A század közepén az ipar 
és közlekedés gyors fejlődésével (gőz-
gépek tömeges megjelenése a hajózás 
és a vasút területén), a szénigények je-
lentős növekedésével a szénbányászat 
felértékelődött. Megjelentek a tőkével 
rendelkező, nagyobb termelő-kapacitá-
sokat létrehozó, fejlettebb technológiát 
alkalmazó bányavállalkozások. Az elő-
ször csak szénvásárlóként jelentkező 
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Pécsbánya

Első Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) 
1852-től bányabirtokossá válva, pár év-
tized alatt, fokozódó expanziós politi-
kája eredményeként a pécsbányai szén-
terület egyedüli birtokosa lett egészen 
az 1946. évi államosításig. E közel 100 
éves DGT-korszak a pécsi szénbányá-
szat fejlődésének sikeres szakasza volt, 
melyet az 1900-as évek első évtizede-
iben végrehajtott rekonstrukciós prog-
ram megvalósítása koronázott meg, a 
Gróf Széchenyi István aknai koncent-
rált nagyüzem létrehozásával.

A II. világháború befejezése után 
DGT tulajdonai a Szovjetunió, bérelt 
területei a magyar állam tulajdonába 
kerültek, és így rövid ideig magyar-
szovjet vegyes vállalat keretein belül 
működött a pécsbányai terület. Az ál-
lami tulajdonú szénbányászat többszö-
ri átszervezése után végül a Mecseki 
Szénbányák Vállalat szervezetében ke-
rült sor 1972-ben a mélyművelés meg-
szüntetésére, majd az önálló külfejtési 
üzem létrehozására, amely 2004-ben 
került leállításra.

Zwang aknai bánymunkások
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A tábla felirata:

1. Gyula akna segédtárója
2. Gyula akna (50 m)
3. Felső táró (170 m)
4. Légfeltörés (180 m)
5. Északi táró (220 m)

Az 1933-ban bezárt pécsi vá-
rosi bányák területe (István 
és Mátyás bányatelkek). A 
bányászat helyeit térképvázlat 
mutatja be jelölések alapján.

A pécsbányai szénterület legnyugatibb, 
északnyugat-délkelet irányú haránt 
völgye. .A völgy ezen északi részén  
keményszenű fekü telepek kerültek a 
felszínre. E kibúvásokon indult meg a 
szénásás, elsősorban a tűzzel foglalko-
zó mesteremberek kielégítésére. A sza-
bad királyi város rang megszerzése és a 
birtokrendezések után 16 krajcár befi -
zetése ellenében egy szekér szenet ás-
hatott bárki városi területen, míg saját 
magánbirtokon a tulajdonos kötöttség 
nélkül végezhetett szénkitermelést.

Az első hosszabb távú (25 év) bér-
lő az 1803–1808 között megalakult 
Pécsi Szénásó Árendás Társaság 1810-
ben létesítette Klaits (Szikit) völgy-
ben a Lajos (Ludvig), majd 1815-ben, 
Lámpásvölgyben a Borbála (Barbara) 
termelő tárókat, melyek pontos helye 
nem rekonstruálható. A Társaságnak 
jelentős konkurenciát hozott a polgári 
bányászat felerősödése. A bányavállal-
kozók száma 1816-tól 1844-ig 5-ről 58-
ra növekedet, zömmel e két völgyben. 
Az 1840-es évektől azonban a polgári 
bányászat háttérbe szorult a tőkeerős 
vállalkozásokkal szemben, amelyek 

már a táróművelés helyett a függőle-
ges aknák telepítésével a mélyebben 
fekvő teleprészeket is művelésre fog-
ták. A bányák termelési kapacitása (a 
korszerűbb aknaszállító gépek alkal-
mazásával) jelentősen megnőtt, iga-
zodva a szénfelhasználók igényeihez. A 
város egyre nagyobb területeket adott 
bérletbe vagy bocsátott megvételre, de 
ezt a lámpásvölgyi területet (1860-tól 
István és Mátyás bányatelkek) városi 
tulajdonban tartotta, és bérlőkkel mű-
veltette. A századfordulóig csak táró-
művelést engedélyezett. Az egyetlen 
függőleges akna a Gyula akna volt. A 
városi bányákat az utolsóként bérlő 
Duna Gőzhajózási Társaság számolta 
fel 1933-ban a szénvagyon kimerülése 
miatt. Pécs város tulajdonában a bá-
nyaterület 1803–1933 között (szüne-
tekkel ugyan) 130 évig működött. 

A területen beazonosítható és emlék-
kővel jelölt bányászati létesítmények: 
Északi- és Felső táró, a szellőztetési 
célú légfeltörés, Gyula akna és segéd-
tárója. 

A LÁMPÁSVÖLGYI VÁROSI BÁNYÁK

A lámpásvölgyi bányák tájékoztató táblája
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Pécsbánya

Az emlékkő felirata:

    
 

Anyaga: komlói andezit mo-
nolit nyerskő.

Állította a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány, avatá-
sa 2002-ben történt.

A segédtáró Gyula akná-
val azonos időben létesült (bérlő: gróf 
Kornis Károly). Az aknagárd alatt kb. 
5 m-rel 8 m hosszú félkörív szelvény-
ben kihajtott, téglafalazattal biztosított 
vágat, ez volt a bányába leszálló szemé-

lyek és a leadandó anyagok közlekedési 
útvonala. Itt került elhelyezésre a tájé-
koztató tábla, amely a városi bányák 
emlékkővel jelölt létesítményeinek 
megközelítési lehetőségeit ábrázolja.

A GYULA AKNAI SEGÉDTÁRÓ EMLÉKKÖVE

1911
GYULA AKNA 
SEGÉDTÁRÓ
1933
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Az emlékkő felirata:

1911
GYULA AKNA
1933   
            

Anyaga: komlói andezit, 
monolit nyerskő.

Állította a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány a 2002. 
évi bányásznapon.

Az aknát – a területet 1909-
1913 között bérlő – gróf 
Kornis Károly mélyíttette. A fa keret-
ácsolattal biztosított, 8 m2 szelvényű 
függőleges aknaszakasz 40,1 m mély-
ségű volt. (Továbbmélyítése 173 m 
hosszú, 4 m2 szelvényű trapézácsolatú 
lejtős vágattal történt.) A medencében 

elsőként erre az aknára telepítettek vil-
lamos meghajtású szállító berendezést. 
Gyula akna a városi bányabirtokon az 
egyetlen függőleges akna volt. 22 éves 
élettartamából mintegy 10 évet műkö-
dött szállító aknaként, majd szellőztető 
szerepet kapott.

GYULA AKNA EMLÉKKÖVE

G
PS koordináták: N

=46
0 06,4861’   E=18

0 13,8463’

Az egykori Gyula akna üzemudvara

2.2.
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Pécsbánya

Az emlékkő felirata:

1875
FELSŐ TÁRÓ
1933                  

Anyaga: komlói andezit, 
monolit nyerskő

Állította a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány a 2002. 
évi bányásznap alkalmából.

A tárót több bérlő is mű-
ködtette. A 20. század. 
második évtizedétől a Gyula aknai 
bányamezőhöz tartozott. A kemény-
szenű fekü telepeket fejtették. A tárót 
fa trapéz ácsolattal biztosították, 4 m2 
szelvényben. Végső hossza 450 m volt. 
A szállítás kézi csillézéssel folyt, majd 

az 1900-as évektől gépi kötélvontatást 
alkalmaztak. Az utolsó bérlő, a DGT az 
András aknai bányamezőhöz kapcsolta, 
szellőztető vágat szerepet kapott. Szén-
vagyonának kitermelése után 1933-ban 
került felszámolásra.

A FELSŐ TÁRÓ EMLÉKKÖVE
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Az emlékkő felirata:

1912
LégfeLtörés        
1933

Anyaga: komlói andezit, 
monolit nyerskő

Állította a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány a 2002. 
évi bányásznapon.

A feltörés a századfordulón 
létesült szellőztetési céllal. 
Fa keretácsolattal, 2,4 m2 szelvény-
ben, 40 m hosszban kihajtott vágat. 
Később Gyula akna mélyszintjét szel-
lőztette. A külszínen megmaradt a 

szellőztető gép csatlakozását biztosító 
beton alapkeret.  Gyula akna szellőz-
tető aknává történt átállítása után 
alárendelt szerepű lett.

A légfeltörés emlékköve

g
Ps koordináták: N

=46
0 06,5217’   e=18

0 13,7759’

2.4.
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Az emlékkő felirata:       
  
 1875

ÉSZAKI TÁRÓ
1925 

           
Anyaga: komlói andezit, mono-
lit nyerskő.

Állította a Pécsi Bányásztörté-
neti Alapítvány a 2002. évi  bá-
nyásznapon.

A tárót fa trapézácsolattal biz-
tosították. A 3 m2 szelvényű vá-
gat végső hossza 220 m volt. A 
termelő táró – több bérlő kezelésében 
– a keményszenű fekü telepeket művel-

te. Szénvagyonának kimerülése miatt 
került felszámolásra.

AZ ÉSZAKI TÁRÓ EMLÉKKÖVE
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Az Északi táró egykori bejárata

2.5.
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Az 1950-es évektől a növekvő szénigé-
nyek kielégítésére a Széchenyi aknai 
bányaüzem kapacitása már nem volt 
elegendő, így segéd termelőhelyek be-
léptetése vált szükségessé. Ezek közül 
a kibúvás menti külfejtések bizonyultak 
fejlődésre képes művelési módnak. A 
szétszórtan telepített kezdetleges külfej-
tések sora fokozatosan alakult át kon-
centrált gépesített nagyüzemmé. Első 
lépcsőben Lámpásvölgy déli és középső 
szakasza, majd Feketehegy, Karolina-, 
(András-bányavölgy), Istenáldás- és 
Czerékvölgy került a külfejtési művelés 
hatókörébe. Kezdetben András aknai, 
majd 1975-től Széchenyi aknai üzem-
központtal működött. A felsorolt völ-
gyekben települtek az 1848-as évektől 
az első függőleges aknák. A pécsbányai 
területen üzemeltetett 36 aknából 10, a 

16 termelő illetve műszaki célú táróból 
5 a külfejtés munkagödrében teljes fel-
számolásra, míg a Cassián aknák – a bő-
vítés során – meddőhányó alá kerültek.

A területen működött bányászati 
és egyéb jelentős ipari létesítmények 
megjelölése a külfejtési munkagödör 
és meddőhányók rekultiválása után le-
hetséges. A pécsbányai aknák és tárók 
emlékét a Gesztenyési Emlékparkban 
elhelyezett gránittáblák őrzik. 

Aknák: 1. Flórián, 2. Lőrinc, 3. András, 
4. Karolina, 5. Zwang, 6. Ferenc József, 
7. Cassian szállító, 8. Cassian lég, 9. 
Jozefa lég, 10. András víz, 11. András 
tömedék, 12, József kutató.
Tárók: 1. Ferenc 1, 2. Ferenc 2, 3. 
Eisenhammer, 4. András szállító, 5. 
András segéd.

A KÜLSZÍNI FEJTÉS TERÜLETE
(Lámpásvölgy dél, Feketehegy, Karolina-, Istenáldás-, 

Czerékvölgy)

Az egykori András akna és környezete
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Pécsbánya

Az Istenáldásvölgy és Czerékvölgy, va-
lamint a Káposztásvölgy között húzódó 
ÉNY-DK tengelyű dombhát a DGT által 
1855-ben megkezdett kolonizáció első 
területe. A plató déli részén – Schroll 
József fő bányagondnok irányításá-
val – létesült András akna közelében 
a pécsbányai lakótelep. Első lépcsője 
az 1870-es években elkészült, majd az 
1900-as évek elején az északi részen 
kiépítésre kerülő tisztviselő teleppel 
teljesedett ki. 

A település tengelyében kialakított 
Gesztenyés utca ill. déli folytatása a 
Debreceni Márton utca mentén he-
lyezkednek (helyezkedtek) el a leg-
fontosabb közcélú létesítmények. Az 
1877-es Pécs térképről megállapítható, 
hogy az alsó telep gyakorlatilag már 
kiépült. 1859-ben vízvezetékkel, 1878-
ban gázlámpás közvilágítással látták 
el. Rendelkezett a DGT kolonizációs ill. 
humánpolitikai jelszavának „Bölcsőtől 
a koporsóig” megvalósítását jelentő 
létesítményekkel. (Templom, iskola, 

kocsma, élelmitár, gőzmalom, húsfüs-
tölő, sport és kulturális létesítmények, 
kórház, temető.)

A Gesztenyés utcán – északról dél 
felé – haladva a fontosabb létesítmé-
nyek sora a következő: rk. plébánia, 
rk. templom (Borbála szobor, Borbála 
oltárkép, toronyzene), bányász emlék-
park (bányász szobor, tárók és aknák 
gránit táblái), a bányatelepi temető (a 
bányabalesetekben elhunytak emlék-
műve), a volt társulati kaszinó (ma is-
kola), az „ezeréves” szelídgesztenye fa 
emlékköve, a Koch-ház üzletportállal, a 
volt DGT székház. A Debreceni Márton 
utcában a régi templom helyén épült 
tűzoltószertár (ma kisvállalkozások), a 
volt rendőrkirendeltség (ma civil közös-
ségek háza), a népiskola (ma általános 
iskola). Ebben az utcában volt a telep 
kiépítésekor létesített két emeletes isko-
la, melyet már lebontottak. Ugyancsak 
a kolónia déli részében – a Sétatér ut-
cában – épült fel a bányaiskola, melyet 
emléktábla jelöl (ma óvoda).

A GESZTENYÉSI DOMBHÁT EMLÉKEI
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A templomot tervezte: 

Remmel Péter 
DGT főmérnök

Építette: 
Schlauch Imre vállalkozó

Stílusa: Romanizáló 
tégla-architektúra

Felszentelték: 1902-ben.

(Az új templom az alsótelepi bányaká-
ros és 1890-ben bezárt, majd lebontott 
Szt. Flórián templom helyett épült.)

A plébánia stílusa romanizáló, nyers-
tégla oromzatán a német historizmus 
hatása érezhető. 1902-ben avatták.

BÁNYÁSZ TORONYZENE A RK. SZENT FLÓRIÁN 
TEMPLOM TORNYÁBÓL

A templom

G
PS koordináták: N

=46
0 06,9593’   E=18

0 14,6322’

A plébánia épülete

2.6.
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Pécsbánya

A templom északkeleti mellékoltár 
oltárképe Palma Vecchió ismert Szent 
Borbála festményének reprodukciója. 
Az oltáron álló Szt. Borbála szobor 

70 cm magas, színes kerámiából ké-
szült. Sikorszky Zsolnay Lívia alkotása 
(1931). 

A Szent jobbjában kard, bal lába 
mellett a bástya, bá-
nyászlámpával. A két 
oldalon elhelyezett 
Davy lámpákat a de-
cember 4-i Szent Bor-
bála misék alkalmával 
gyújtották meg.

A templom tornyá-
ban 2003 óta torony-
zene szól naponta két-
szer a bányász szakma 
és a bányászok tiszte-
letére (a pécsbányai to-
ronyzene tagja a pécsi 
szén- és uránbányászat 
bányász-településein 
és Pécs városában ki-
épített hálózatnak).

A pécsbányai rk. templom a 20. sz. elején Szent Borbála mellékoltár

A Szent Flórián templom karzata
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A park a sportpálya, az orvosi rende-
lő, a temető és a volt társulati kaszinó 
által körülhatárolt területen fekszik, a 
revitalizálás alatt álló szelíd-gesztenyés-

ben. Az emlékparkot a település lako-
sainak kezdeményezéseként felállított 
bányászszobor alapozta meg. Jelenleg 
4 létesítményt foglal magába.

bányász emlékpark, Gesztenyés utca

bányász szobor

A szobor felirata fehér márványtáblán:

A Pécsi szénBányászAt 
emlékére

A Pécsi erőmű rt. támogatásával
állíttatta a Pécsbányatelepi 

telepszépítő és környezetvédelmi 
egyesület 1998 évben.

további adományozók: 
mBVH rt., Quartz kFt, 

a BAt Pécsi Dohánygyár kFt, 
a részönkormányzat, üzemek,

valamint a lakosság

Emlékpark a bányász szoborral

A szobor anyaga csiszolt mészkő.

A Pécsbányatelepi Telepszépítő és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület állíttatta az 
1998. évi bányásznapon

A szobor Vanyúr István alkotása. Az 
egészalakos szobor kb. 1,8 m magas 
csiszolt mészkő anyagú, jobb kezében 
csákány, bal kezében villamos bá-
nyászlámpa. A posztamensen (amely, 
80x80x150 cm finom zúzalék beton) 
fehérmárvány táblán, fekete betűkkel 
készült felirat olvasható. 

G
Ps koordináták: n

=46
0 06,8176’   e=18

0 14,7090’

2.7.
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Pécsbánya

A tábla információs szövege:

A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT
PÉCS VÁROS 

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
PÉCSBÁNYATELEPEN

1810–1945 KÖZÖTT LÉTESÍTETT 
JELES TÁRÓI

A felirat alatt az emléktábla 12 termelő 
és 4 műszaki célú táró nevét, megnyitá-
sának, befejezésének évét és az első tu-
lajdonos (létesítő) nevét tartalmazza.

Metszett komlói andezit, monolit nyers 
kövön „lagúna” fantázia nevű gránit 
tábla.

Állította a Pécsi Bányásztörténeti Ala-
pítvány a 2004. évi bányásznapon.

A tárók emléktáblája a lakóközösség ál-
tal alapított bányász-emlékpark része. 
Mivel számos emlékhely a külfejtési 

művelés hatósugarába esett, vagy meg-
közelítési lehetőségei kedvezőtlenek, 
jelölésük a helyszínen nem lehetséges, 
vagy célszerűtlen, így emlékük megőr-
zését a gránittábla biztosítja. 

TÁRÓK EMLÉKTÁBLÁJA
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A tábla felirata:

A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT 
PÉCS VÁROS 

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
PÉCSBÁNYATELEPEN 
1848–1991 KÖZÖTT 

MŰKÖDŐ FÜGGŐLEGES AKNÁI

A felirat alatt 12 termelő és 7 műszaki 
célú függőleges akna nevét, megnyitá-
sának és befejezésének évét, valamint 
az első tulajdonos (létesítő) nevét tar-
talmazza. 

Komlói andezit, metszett monolit 
nyerskövön „laguna” fantázia nevű grá-
nit tábla.

Állította a Pécsi Bányásztörténeti Ala-
pítvány. A 2004. évi bányásznapon 
avatták.

Az aknák emléktáblája a lakóközösség 
által alapított bányász-emlékpark része. 

Mivel számos emlékhely a külfejtési 
művelés hatósugarába esett, vagy meg-
közelítési lehetőségük kedvezőtlen és 
jelölésük a helyszínen nem lehetséges 
vagy célszerűtlen, emlékük megőrzését 
a gránittábla biztosítja.

FÜGGŐLEGES AKNÁK EMLÉKTÁBLÁJA

G
PS koordináták: N

=46
0 06,8176’   E=18

0 14,7090’

2.9.

Pécsbányai látkép az András aknával
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Pécsbánya

A tábla felirata:

PÉCS VÁROS 
KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉN 
PÉCSBÁNYATELEPEN 

1810-1991 KÖZÖTT 
MŰKÖDŐ AKNÁK 

ÉS TÁRÓK 
ELHELYEZKEDÉSE 

A tábla bal oldalán a 
pécsbányai terület turista 
térképén jelölt, számozott 
emlékhelyek (színkulcs-
csal), míg jobb oldalán 
ugyancsak színkulccsal je-
lölve harántvölgyenkénti felsorolásban 
a tárók és aknák neve, számjele talál-
ható. 
Fa trapézácsolat keretben speciális mű-
anyag szendvicslap fényvédő fóliával.

Állította a Pécsi Bányásztörténeti Ala-
pítvány a 2004. évi bányásznapon.

A tájékoztató tábla a bányász-emlék-
park északi szélén jól láthatóan és 

megközelíthetően került elhelyezésre, 
nem zavarva az emlékjelek összké-
pét.

A táblán (sorrendben) Lámpás-
völgy, Andrásbányavölgy, Istenáldás-
völgy, Czerékvölgy, Káposztás völgy, 
Nagybányaréti völgy és Gesztenyés 
területeken az aknák és tárók neve 
(számjele) segít a tájékozódásban. A 
trapézácsolat, mint keret, a bányát 
szimbolizálja. 

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA AZ AKNÁK, 
TÁRÓK HELYSZÍNEIRŐL
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Az emlékmű felirata:

„A PÉCSI 
BÁNYÁKBAN 
HŐSI HALÁLT 

HALT 
BÁNYÁSZAINK 
EMLÉKÉRE”

A felirat alatt 5 osz-
lopban 82 név szere-
pel a táblán. 

Homokkő ciklop fa-
lon fehér márvány-
tábla, mellette csi-
szolatlan mészkőlap.

Állíttatta Pécsbánya Üzem és a lakókö-
zösség, 1960-ban avatták.

Az emlékmű a bányatelepi temető fő-
útjának bal oldalán helyezkedik el. A 
homokkő ciklop falon 130x110 cm-es 
fehér márványtábla tartalmazza a hősi 

halált halt bányászok neveit. A már-
ványtábla melletti csiszolatlan mészkő 
alapon gömbvasakból stilizált fi gurák 
(összedőlt vágat, bányászalak, kereszt, 
stb.) láthatók.

Az 1960-ban létesített emlékművet 
1996-ban kis módosítással felújították.

A PÉCSBÁNYAI SZÉNBÁNYÁKBAN ÉLETÜKET 
VESZTETTEK EMLÉKTÁBLÁJA

A pécsbányai temető bejárata

G
PS koordináták: N

=46
0 06,9540’   E=18

0 14,7764’

2.11.
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Pécsbánya

Az impozáns favázas téglakitöltésű 
épület a lakótelep 1900-as évektől in-
duló bővítése során a tisztviselőtelep 
részeként épült meg. A DGT társulati 
kaszinójaként és vendéglőjeként funk-
cionált. Az épület kertjében, 1939-ben 

egy 8x8 m méretű úszómedencét épí-
tettek. 1945 után kultúrházként műkö-
dött. Az épületet később felújították, 
ma az iskolának ad otthont.

Az épület udvarában látható az „ezer-
éves gesztenyefa” torzója és emlékköve.

TÁRSULATI KASZINÓ, KULTÚRHÁZ, 
MA ISKOLA ÉS AZ „EZERÉVES GESZTENYEFA” 

EMLÉKKÖVE
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Andezit zúzalék alapon monolit nyers-
kő, fehér márvány (a Mecsek Egyesü-
let színes emblémájával) intarziával. 
Ugyancsak intarziaszerűen falombot 
szimbolizáló sötét márványlapon fehér-
betűs felirat:

„Szeretem, ó a fanépet,
A fák olyan szépek, szépek” 

(Szép Ernő)

Az emlékkövet a Mecsek Egyesület állít-
tatta. 2004. szeptember 20-án avatták.

         Az „ezeréves gesztenyefa” 1922-ben 

         Az „ezeréves gesztenyefa” emlékköve 

és ma 
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Pécsbánya

A Koch ház bár a telep szerves része, 
nem tartozott a DGT létesítményei 
közé. A telepen egyetlen üzletportállal 
rendelkező architektúra. Építtetője a 
DGT-vel konkuráló Koch Ferenc bánya-
vállalkozó.

Koch Ferenc bányavállalkozó 1875-
ben megvásárolta az istenáldásvölgyi 

Vasgyármező területét a Zwang aknával, 
és bérelte a város lámpásvölgyi bányáit. 
Az épület a vállalkozásának központja 
volt. E mellett lakásul is szolgált.

Koch a DGT-vel szemben verseny-
képtelenné válva a tulajdonát, a bérle-
teit 1886-ban adta el illetve albérletbe 
adta át. Ma lakóház.

KOCH HÁZ
Gesztenyés u. 13.
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      A Koch ház mai állapotában
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András akna volt a DGT első közpon-
ti bányája. Az igazgatósági épületet a 
gesztenyési dombhát déli részén – az 
akna közelében – kialakított „Angol 
park” szélére telepítették. 

A Duna Gőzhajózási Társaság 1852-
ben telepítette első függőleges aknáját, 
de intenzív terjeszkedése kapcsán két 
évtized alatt csaknem az egész pécsi 
terület tulajdonosa lett. A kolónia ki-
építése során, rövid időn belül szüksé-
gessé vált e „bányabirodalom” irányítá-

sát végző bányaigazgatóság létrehozá-
sa. Ennek székhelye volt a Gesztenyés 
utca 4. sz. épület.

Az „U alakú” földszintes épület déli 
homlokzatát egy timpanonos bejárat 
osztja meg. Az irodahelyiségeken kívül 
egy főtiszti lakással is rendelkezett. 

Az épület 1895-ig, a belvárosban 
a Mária utcában megépült székház 
átadásáig maradt bányaigazgatósági 
szerepkörben, majd lakásokká alakí-
tották át.

Az egykori DgT iroDAház 
gesztenyés u. 4.

A DGT első irodaháza mai állapotában

G
PS koordináták: N

=46
0 06,5710’   E=18

0 14,8610’

2.14.
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Pécsbánya

A favázas, téglakitöltésű épületet 1925-
ben a régi templom helyén emelték. A 
kivitelező Kajdy Mihály építőmester 
volt. 

A bányatelepi tűzoltó szervezet 
felszerelését, anyagi bázisát a DGT 
biztosította, személyzete zömmel ön-

kéntesekből állt. A háború után az ál-
lami bánya tartotta fenn (Pécsbánya 
Üzem). A bányák bezárása után a 
lakótelep a városi tűzoltóság hatáskö-
rébe került. A szertár épületét érté-
kesítették. Ma helyi kisvállalkozások 
használják.

TŰZOLTÓSZERTÁR A RÉGI TEMPLOM HELYÉN 
Debreceni Márton u. 29.
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A favázas, tégla kitöltésű épület az 
1900-as évek elején készült. A Pécs Vá-
rosi Rendőrség bányatelepi kirendelt-
ségének biztosított helyet.

Míg a környező bányászközségek-
ben a rend fenntartását a csendőrség 
kötelékébe tartozó őrsök gyakorolták, 
addig Pécsbányatelep Pécs város köz-
igazgatási területeként a Városi Rend-

őr Kapitányság hatáskörébe tartozott. 
A rendőrkirendeltség épületét a DGT 
építtette és tartotta fenn. Az idetele-
pített rendőri állomány létszáma vál-
tozó, 3-4 fő volt. A háború után ez 1 
főre csökkent, majd az 1970-es évektől 
a kirendeltség megszűnt.

Az épület felújítva a telepi Civil Kö-
zösségek Háza lett.

VOLT RENDŐRKIRENDELTSÉG, MA CIVIL 
KÖZÖSSÉGEK HÁZA, Debreceni Márton u. 26. G

PS koordináták: N
=46

0 06,5024’   E=18
0 14,8334’

A volt rendőrkirendeltség épülete ma

2.16.
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Pécsbánya

A bányatelep harmadik iskolájaként 
1943-ban adták át a mai Debreceni 
Márton utcában felépített létesítményt. 
Az épület a Hartay és Szlipcsevits épí-
tési vállalat kivitelezésében készült. Az 
épület homlokzata az 1910-es évek íz-
lését idézi.

(Az első két DGT által építtetett 
emeletes iskolát, rossz állapotuk miatt, 
az 1990-es években lebontották.)

A földszintes „U” alakú iskolaépület 
5 tantermet, 1 munkatermet, igazgatói 
és tanári szobát, valamint nemenként 
elkülönített mosdót, WC-t tartalma-
zott.

iskola 
Debreceni Márton u. 22.
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Az iskola épülete ma
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A tábla szövege:
 

Ezen a helyen működött 
1896 és 1942 között az aknászképző

 BÁNYAISKOLA,
 utolsó nevén 

M. KIR. PÉCH ANTAL BÁNYA-, 
KOHÓ ÉS MÉLYFÚRÓ IPARI  

KÖZÉPISKOLA.
Alapításának 100. évfordulóján 

elhelyezte 
a Mecseki Bányavagyon Hasznosító 
Rt., a Mecsek Uránérc Bányászati 

Kft., a Pécsi Erőmű Rt., 
és az Országos Magyar Bányászati 

Egyesület Mecseki Csoportja 
1996. december 4.

A tábla anyaga: márvány, avatása 1996-
ban Szent Borbála napján történt. Ma 
az épület óvoda.

A favázas téglakitöltéses épület kivi-
telezése Horváth Halas Antal nevéhez 
kötődik, 1896-ban készült el. Alapítá-
sának 100. éves évfordulóján emlék-
tábla került a helyén álló óvoda falá-
ra. Az iskola fenntartását a DGT, Pécs 
városa és az állam közösen vállalta. 
Az épület egy-egy tantermet, egy labo-
ratóriumot és egy tanári szobát foglalt 
magába, melyek a középső folyosóról 
nyíltak.

A BÁNYAISKOLA EMLÉKTÁBLÁJA AZ ISKOLA 
HELYÉN ÁLLÓ ÓVODA FALÁN, Sétatér u. 5.

A lebontott bányaiskola épülete

G
PS koordináták: N

=46
0 06,5591’   E=18

0 14,8422’

2.18.
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Pécsbánya

A gesztenyési plató, valamint Bánom 
tető között húzódó ÉNy-DK irányú 
haránt völgy nevét a völgyön átfolyó 
Káposztás patakról kapta. A terület a 
város tulajdonát képezte. A pécsbányai 
szénvonulat K-Ny-i csapásán helyez-
kedik el. A város 1836-ban először 
Hechtl és Társának adta bérbe a szén-
termelés jogát a Káposztásvölgyi és 
Nagybányaréti völgyben. A cég elsőd-
legesen timsó és vasgálic előállítás-
sal foglalkozott, csak az 1850-es évek 
elején gondolt széneladásra. Ekkor 
kezdett függőleges aknatelepítésbe. 
A Káposztásvölgyben a Károly aknát 
indította el. A DGT 1855-ben átvette 
Hechtl bérleteit, majd 1857-ben a Széki 
országútig megvásárolta az egész terü-
letet a várostól. Károly akna ekkor még 
alig érte el az 50 m-es mélységet. A 
termelt szén elszállítására András akna 
és Káposztásvölgy között kb. 1000 m 
hosszú tárót létesítettek. A tárón át-
szállított szén az 1854-ben forgalomba 
helyezett (András akna – Üszög) nor-
mál nyomtávú bányavasút András ak-
nai állomására került. 

A szén iránti kereslet fokozódásával 
a DGT saját szükségleteinek kielégítése 
mellett széneladásra is gondolva, ter-
melő kapacitását bővítve, Káposztás-
völgyben, 1869-ben új aknát telepített 

Schroll akna néven. Az akna termelvé-
nyét az első időszakban a Károly aknai 
gyűjtőpontra szállította, és a meglevő 
tárón keresztül juttatta el az András 
aknai vasúti rakodóra. Az aknát kor-
szerű iker gőzgéppel látták el. 1889-től 
a költséges tárószállítást Schroll akna 
és András akna között – a lakótelepen 
átvezető, térszín alá süllyesztett – lánc-
pályával váltották ki, amelyet gőzgép 
hajtott. Ettől kezdve Károly akna ter-
melvényét iparvasúton a Schroll aknai 
láncpálya feladójára szállították, az 
épülő Gróf Széchenyi István aknai üze-
mig kiépített (az Üszög – András aknai 
vonalból leágazó) szárnyvasút szénsi-
lójának elkészültéig. Az 1880-as évek-
től Károly akna szellőztetőaknaként 
működött, míg Schroll akna Gróf Szé-
chenyi István akna 1927-es termelés-
be lépéséig üzemelt termelőaknaként. 
Az új akna az 1910-es években induló 
Jičínský koncentrációs terv keretében 
épült. A pécsbányai terület nyugati 
(Cassián akna) határától György aknáig 
húzódó szénvonulat teljes csapáshosz-
szának centrumába telepített 500 kt/
év kapacitású akna egyedüli termelő 
egységként működött az 1970-es éve-
kig. A Káposztásvölgyben épült meg a 
DGT legényszállója, amely 1924-től bá-
nyakórházzá átalakítva működött.

KÁPOSZTÁSVÖLGY
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Az akna helyét jelölő emlékjel befejezet-
len torzó. A három homokkő tömbről 
hiányzik a név és a létesítés-befejezés 
éve. (Schroll akna, l869–1926). 

Az akna megjelölését a Mecseki Bá-
nyavagyon Hasznosító Rt. kezdemé-
nyezte 1998-ban.

A fa keretácsolattal biztosított 20 m2 

szelvényű, 314 m befejező mélységű 
Schroll akna 1869-ben épült. Jellegze-
tes falazott aknatoronyház, amely a ka-
sok külszíni vezetését, a szállítógép kö-
telének terelését biztosító fa toronyszer-
kezeten kívül a szállítógép gépházát, a 
kazánházat, vízemelőgépet, az irodákat 
és a felolvasót is magába foglalta. 

Az aknaház homlokzata enyhén 
csúcsíves ablakformáival és a középső 
traktus lépcsős oromzatával az angol 
gótikát idézi, mint ahogy az aknától dél-
re kiépített műhelysor is. A műhelysor 
később Széchenyi aknát is kiszolgálta, 
jelenleg is áll. Az alkalmazott építészeti 
formák a DGT igényességét mutatják. 

Schroll akna termelvényét iparvas-
úton a Károly aknánál kialakított fel-
adóra, később a kiépített láncpályán a 
bányavasúti rakodóra, végül a megépült 
Széchenyi aknai szárnyvasút silójába 
szállította. A pécsi bányákban gázkitö-
rés először 1894-ben Schroll aknán kö-
vetkezett be. Ez után került sor a „gáz-
kitörés veszélyes” bánya besorolásra.

Széchenyi akna üzembe helyezése 
után nem sokkal Schroll akna bezárás-
ra, az épület lebontásra került. Északi 
szárnyának helyén lakóház épült.

Schroll akna emlékköve

Az egykori Schroll aknai üzemudvar bányászokkal

G
PS koordináták: N

=46
0 06,7522’   E=18

0 15,0476’

2.19.
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A volt bányakórház mögött, a Káposz-
tásvölgy északi részén található eme-
letes lakóépület egykor Károly akna 
üzemépülete volt, amely az aknator-
nyot is magába foglalta. Az 1850-es 
években induló függőleges aknatelepí-
tések során megvalósított épületek stí-
lusjegyei az építtetőktől függően eltérő-
ek voltak, a műszaki megoldásban – a 
kor technikai színvonalát képviselve 
– többnyire egységesek. A Károly ak-

nai épület egyszerű homlokzatával is 
impozáns volt. Lényegesen eltér a DGT 
által képviselt architektúráktól. A fala-
zott aknatorony a három részből álló 
épület középső traktusát foglalta el. A 
szállítókötelek és szállítókasok vezeté-
sét biztosító szerkezet fából készült. A 
későbbiekben cserélték le a korszerűbb 
vasszerkezetre. Ez ma az egyetlen még 
meglevő aknaház ebből a korból. Vé-
delmet érdemel. 

KÁROLY AKNA AKNAHÁZA 
Károly tér 3.

Az aknaház mai állapotában
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Az aknát 1852-ben Hechtl és Tár-
sa kezdte mélyíteni, 1857-ben a DGT 
vásárolta meg. A fa keretácsolattal 
biztosított 12,5 m2 szelvényű akna 
befejező mélysége 230 m volt. Az 
épület a falazott aknatornyon kívül 
az aknaszállítógép gépházát, a gőzt 
szolgáltató kazánházat, az irodákat, a 
felolvasót (rendelő szobát) is magába 
foglalta. A kétszintes aknaház-hom-

lok hossza 25 m, magassága 16 m, a 
beépített torony 12 m magas volt. Az 
akna 1887-től csak szellőztető funkci-
ót töltött be. 

Károly akna termelvényét, majd a 
később termelésbe lépő Schroll akna 
szenét az itt kialakított átrakó térről a 
Káposztásvölgyet András aknával ösz-
szekötő tárón át szállították a bánya-
vasút rakodójára.

Az egykori Károly aknai átrakó állomás
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Gróf Széchenyi István akna az 1913-ban 
indított korszerűsítési és koncentrációs 
program szülötte. Az 1913-ban kezdett 
aknaépítés – az I. világháború és vízgeo-
lógiai okok miatt késleltetve – 1927-ben 
fejeződött be. Az akna 6 m átmérőjű 
körszelvényben részben beton, részben 
tégla falazattal épült. Az impozáns, 41 
m magas torony a bécsi Schöngut test-
vérek tervei alapján Ast Ede és Társa 
budapesti cég kivitelezésében készült. 

A magasba törő torony kecses formá-
jának kialakítását a vasbeton szerkezet 
alkalmazása tette lehetővé.

A torony 28 m-es szintjén kialakí-
tott gépházba 2 db Koepe rendszerű 
szállítógépet, és egyenáramú villamos 
meghajtómotort telepítettek. A gépeket 
650 m mélységre és 4000 kg hasznos 
teherre méretezték. Az akna torony 
ikertestvérével együtt (Szent István 
akna) 2005 óta védett műemlék. 

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN AKNA TORNYA 
ÉS BÁNYAHÁZA

Gróf Széchenyi István akna mai látképe

G
PS

 k
oo

rd
in

át
ák

: N
=4

60 
06

,6
67

5’
  
 E

=1
80 

15
,1

33
5’

2.21.



65

Bányász Útikalauz / Pécs és környéke
Bányász Útikalauz / Pécs és környéke

Pécsbánya

Az aknához kapcsolódóan megépült 
bányaház 1000 munkás számára öl-
tözőket, zuhanyozókat, lámpakamrát, 
felolvasócsarnokot, fűtés és fürdővíz el-
látásra kazánházat, raktárakat, étkező-
helyiséget foglalt magába. Ugyanakkor 
vendégszobák, irodák is megtalálhatók 
az épületben.

Az épületegyüttesen a történeti for-
mák mellett megjelenő geometrikus 
mintákon, a fal síkjából kiemelkedő 
pillérszerű függélyes sávokkal és nagy 

ablak felületekkel tagolt homlokzato-
kon és a Zsolnay majolikadíszítéseken 
a szecesszió hatása érzékelhető. 

A bányaház mellett megépült transz-
formátorház, áramátalakító gépház és 
kompresszorház, (az András akna – 
üszögi iparvasútról leágazó) szárnyvas-
út fölé épített széntároló siló vasbeton 
szerkezetei – mint a legtöbb DGT által 
épített architektúra – magas színvona-
lon képviselték a korszak technológiai 
és építőművészeti irányvonalát.

Gróf Széchenyi István akna műhelyépületei Gróf Széchenyi István akna 
felolvasóterme

Az elkészült Gróf Széchenyi István aknai bányaüzem (korabeli fotó)
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A tábla felirata:

Az
ELSŐ DUNAGŐzHAJÓzÁSI 

TÁRSASÁG-DGT ERSTE 
DONAU-DAMPFSCHIFFAHRTS- 

GESELLSCHAFT
BÁNyAIGAzGATÓSÁGÁNAk 

MEGBízÁSÁBÓL 1916-BAN éPüLT 
EGykORI LEGéNySzÁLLÓ,

AMELy 1924 ÓTA vOLT A PéCSI 
BÁNyAüzEMEk 1860-BAN 

ALAPíTOTT BÁNyÁSzkÓRHÁzA 
ÁLLíTOTTA PéCS vÁROS 

POLGÁRSÁGA
1995-BEN.

A 64x82 cm-es fekete márványtábla 
avatása 1995. december 4-én, Borbá-
la napon a DDSG bécsi Igazgatójának 
részvételével történt.

Az épületet az 1900-as évek elején in-
dult fejlesztési terv részeként legény-
szálló céljából emelték 1916-ban. Az ar-

tisztikus épület minden igényt kielégítő 
kialakításában Leixner és Gartner Kár-
oly mellett a drezdai Göhman Einhorn 
cég, valamint Hans Bindacz, osztravai 
bányamérnök is szerepet játszott. 

A homlokzat formái, az apró ablaktáb-
lás nyílások, a geometrikus motívumok, a 
három szintet átfogó timpanonnal koro-
názott pilaszterek (falba épített pillérek) 
a századelő bécsi építészeti stílusának 
hatását mutatják. A kivitelezés során az 
architektúra beépített manzárdtetőt ka-
pott. A legényszálló kivitelezése Jaulusz 

Gyula vállalkozó nevé-
hez kötődik. Mivel a 
szálló kihasználtsága 
jelentősen csökkent, 
1926-tól – átalakít-
va – bányakórházként 
üzemelt, az 1860-ben 
emelt 40 beteget ellátó 
régi kórház szerepét át-
véve. A II. világháború 
után a kórház beépült  
Pécs város egészségügyi 
rendszerébe. Az 1990-es 
évektől elfekvő kórház 
lett, majd felszámolták. 
Az impozáns épület 
együttes ma üresen áll.

emléktábla a volt bányakórház falán
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A korabeli legényotthon, később bányakórház

2.22.
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