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A pécsi Szent István-akna Vendégkönyve 

 
MENDLY LAJOS 

 
     A Szent István-aknáról jelent már meg több leírás1, más cik-
kekben is szerepelt említés vendégkönyvének ott aktuális oldalai-
ról2, ideje hát, hogy a mecseki kőszénbányászatnak ezt az emlékét 
önállóan, hitelesen ismertessük. 

 
Előzmények 

 
     1829-ben Bécsben alakult meg a „Der Erste k. k. priv[ilegier-
ten] Donau-Dampschiff-Fahrts Gesellschaft” (DDSG), vagyis „Az 
Első cs. és kir. Szab[adalmazott] Dunagőzhajózási Társaság” (a 
továbbiakban DGT), amely a század első felében csak fogyasztója 
volt a Pécs környéki kőszénnek. 1852-ben bányatelket vásárolt Pécs 
határában, majd a század végéig Pécs, Szabolcs, Somogy és Vasas 
térségében az összes bányát és bányatelket megszerezte Koch Fe-
renc lámpásvölgyi bányái kivételével, az elidegeníthetetlen egyhá-
zi birtokok – ilyen volt a mecsekszabolcsi Szent István-akna terü-
lete is – bányászati jogát pedig bérbe vette, többszöri meghosszab-
bítással 1968-ig. 
     A pécsi kőszénbányászat 1913-ban Jičinský Jaroslav morva bá-
nyamérnök vezetésével megkezdett koncentrációs és korszerűsíté-
si programja keretében tervezett és engedélyeztetett Neu Franz Jo-
seph Schacht (Új Ferenc József-akna) bányaüzem az első világhá-

                                                 
1 BKLB, 1985; BKLB, 1998; PSz, 2000; Búcsúzik a mecseki kőszénbá-

nyászat, 2001; Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar Kamara, 2002; Me-
csek Egyesület Évkönyve, 2004; A visegrádi országok műszaki műemlé-
kei, III. köt. 2007. 

2 BKLB, 2008; Bányászattörténeti Közlemények, IX. 2010; XII. 2011. 
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ború okozta létszám-, anyag- és tőkehiány miatt csak többszöri 
szüneteléssel, az eredetileg tervezett 1919-től eltérően csak jóval a 
háború befejezése után, 1925-ben készülhetett el teljesen.   
     A történelem okozta változások miatt az 1920-as években már 
Szent Istvánról elnevezett aknát Horthy Miklós kormányzó a szerb 
megszállás alól felszabadult területeken tett második, egynapos 
pécsi látogatásának (1923. IV. 23.) alkalmával járta be.3 Délután 
előbb a mecsekszabolcsi bányatelepet tekintette meg, ahol a köl-
csönös üdvözlőbeszédek után megköszönte a bányászok „becsüle-
tes, kitartó munkáját,” melyre a jövőben is számít az ország gaz-
dasági talpraállításában. A több mint 40 éve szolgáló bányászok 
nevében Petkó János ezüst bányászlámpát nyújtott át a kormány-
zónak.4  
     Kíséretével ezután Sikora Gyula központi, és a Szent István- 
akna munkáit irányító Szoboszlay Kornél bánya-főfelügyelő veze-
tésével megtekintette a Szent István-akna felől az „Öreg” (Ferenc 
József-) aknával való II. szinti összeköttetés érdekében mindkét 
oldalról hajtott feltáró vágatot. A vendégek a munkát végző dolgo-
zókhoz hasonlóan az Öregaknán öltöztek be bányászruhába, majd 
kiszállás után is ott fürödtek meg, mert a bányaház – a fürdő, a fel-
olvasó, az irodák stb. – még nem épült meg.  
     A bányajárást követő fürdés után a kormányzó aláírásával meg-
nyitotta az új üzem bársonyba kötött vendégkönyvét. Az angyalos 
magyar kiscímer alatt lendületes betűkkel a „Jó szerencsét!” bá-
nyászköszöntés, csak „Horthy” aláírás és „26/IV 923” dátum lát-
ható, keretét a díszes ornamentika adja meg, kétoldalt arannyal fes-
tett bányász kalapáccsal és ékkel.  
     A következő oldalon szerepelnek a nyolctagú kíséret tagjai: 
„vitéz Nagy Pál gytbk. m. kir. honvédség főparancsnoka / rövidi 
Homon… Lajos tbgy a m. k. 4. h. vgysddr parnoka. / Hardy Kál-

                                                 
3 Horthy pécsi látogatásai: 1. A szerb megszállás alól felszabadult terüle-

tek bejárása keretében Pécsett három nap (1921. X. 5-7.). 2. Szent Ist-
ván-akna, a Nemzeti Kaszinóban emléktábla-avatás. 3. A Baranya-Pécs 
Aero Club új hangárjának avatása. (1930. XII. 12.). 

4 Dunántúl, 1923. ápr. 27. 
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mán5 sorhajóhadnagy, a kormányzó szárnysegéde / Ambrózy Gyu-
la Kabinetirodai tanácsos / Hegyessi László testőr őrnagy / vitéz 
Igmándy-Hearen Vilmos / Shvoy Kálmán hdgy. a honv. főparnok 
első szárnysegédje. / Perny Endre csend-ker. par.”, valamint a vál-
lalat képviseletében „Csatáry”6.  
     A vendégkönyv megnyitása után több jeles látogató – személy, 
csoport, család, – bányajárását igazoló aláírása került a vendég-
könyvbe. Az akna kiszolgáló létesítményeinek teljes elkészültéig 
1923-ban 138, 1924-ben 55, a megszenteléssel egybekötött 1925. 
évi felavatásáig 4, összesen 197 vendég szállt le az aknán, ebből 6 
többfős csoport volt. 
     A soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola tanárai és 
hallgatói, a Ludovika Akadémia, más honvédségi iskolák és tiszti 
csoportok, a Zsolnay-család tagjai és mások az akna avatásáig, 
illetve azután is több alkalommal látogatták a Szent István-aknát, 
róluk, a többi vendégcsoportról és a magánszemélyekről később 
külön fejezetekben számolunk be. 

 
A Szent István-akna avatása 

 
     Az üzem avatása, az akna püspök általi „felszentelése” a kor-
mányzói látogatás után pontosan két évvel, a bányaüzem teljes el-
készülése után, 1925. április 26-án, a hónap utolsó vasárnapján 
zajlott le. Az ünnepi alkalomra a Vendégkönyvben a bevezető ol-
dalon virágos keretben az aknatorony és a budapesti Szent István-
szobor képe alatt díszes iniciáléval – a „Szent” szó „S” betűjére 
akasztott benzinbiztonsági lámpa alatt, az alsó íven térdelő, imád-
kozó bányásszal – indított felirat alatt kezdődnek, majd három to-
vábbi, díszes keretben az avatáson készült, utólag beillesztett fény-

                                                 
5 A PSz 2011. 4. sz.-ban Kult László hivatkozik a Dunántúl cikkére, ahol 

Hardy tévesen Károlyként szerepel. 
6 Csatáry Frigyes udvari tanácsos, a DGT vezérigazgatója: Pécsi Lapok, 

1923. április 27. – General Direktor Hofrat Friedrich von Csatary: Grös-
sing – Funk – Sauer – Binder: Rot-Weiss-Rot auf blauen Wellen. 150 Jah-
re DDSG. 1979.  
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képekkel kiegészített oldalon folytatódnak az aláírások. A fel-
szentelő gróf Zichy Gyula dr. megyéspüspök és papi méltóságok, 
dr. Mosonyi Dénes püspöki ált. helynök, dr. Wurster József nagy-
prépost stb. mellett lovag dr. Schonka Ferenc, a „D. G. T.” elnöke, 
Wertheimer Lajos vezérigazgató, Csatáry Frigyes7 és Widener 
Emil alelnökök, dr. Graetz Viktor igazg. tag, az ismeretlen Cecil 
Dillon, dr. Jičinský pécsi bányaigazgató, Dr. Michnay Árpád bá-
nyahatósági főtanácsos, valamint J. Schöngut bécsi magántervező, 
a más alkalmakkor is következetesen Jičinskývel és Schönguttal 
együtt látogató Bergl Mór, valamint az ugyancsak ismeretlen Vas 
Ferenc aláírása szerepel. A további két és fél oldalon a város köz-
igazgatási, polgári és fegyveres testületeinek, a bányahatóságnak a 
képviselői, Littke pezsgőgyáros, Jánosi Engel Gyula8, Bartinai Fe-
renc pécsbányai plébános, a DGT bányamérnökei, jelesebb hiva-
talnokai, középkáderei, Dittler Aurél tűzoltó főparancsnok, Herr-
furth Ernő élelmi raktárnok és Labdafsky Ferencz bányamérő zár-
ja a kétszáznál több aláíró sorát.   
     Az évtizedek során sok ismert és egyszerű személy látogatta 
meg a bányát, illetve az aknát, melynek felavatása után általában 
fénykép is készült róluk, közvetlenül az akna kitolási oldalán. Egy 
részük bányász „sichtes” ruhában végezték a bányajárást (ők sze-
nes munkahelyet is látogattak), mások nem öltöztek át, csak vilá-
gos védőköpenyt és csuklyát húztak. A látogatók közül néhányan 
szénporral bekenték az arcukat fényképezés előtt, mintha fejtés-
ben, poros munkahelyen jártak volna. 
     A Szent István-akna meglátogatása ezek után a pécsieknek és a 
város vendégeinek szinte természetes programjává vált, mint a 
székesegyház, a Zsolnay porcelán- és a Littke pezsgőgyár vagy a 
Hadapródiskola megtekintése.   

 

                                                 
7 Vezérigazgató volt 1909-1923-ig, 1924-től alelnök. Őt Wertheimer La-

jos követte a vezérigazgatói székben. 
8 Jánosi Engel Adolfnak, a komlói széntermelés elindítójának és fejlesz-

tőjének, majd a pécsi faipar (parkettagyár) és fakereskedelem kialakító-
jának fia, 1911-től a DGT budapesti igazgatója. 
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Jaroslav Jičinský és családja 
 

     A DGT Gerber Frigyes salgótarjáni bányaigazgató 1891-ben 
készült szakvéleménye alapján a 19. század végéig korszerűsítette 
bányavállalatának szervezetét, felhagyta több aknáját. A javasolt 
korszerű, koncentrált nagyüzemek megvalósítási tervének elkészí-
tésére 1912-ben kérte fel Jičinský Jaroslav morva bányamérnököt, 
aki hasonló feladatot már sikerrel oldott meg a Brno melletti Se-
gen Gottes-bánya Kukla-aknáján. Javaslatát elfogadva a társaság 
felkérte a feladat végrehajtására, és kinevezte pécsi bányaigazga-
tónak.   
     Precíz és lendületes munkával, a világháború által okozott ne-
hézségek ellenére valósította meg központosított kiszolgáló üze-
meit, segítségükkel pedig három korszerű, nagy kapacitású bánya-
üzemet, köztük a Szent István-aknát az 1920-as évek első felére. 
Ehhez mindvégig élvezte a társaság és a magyar kormány bizal-
mát, lehetőségek szerinti segítségét. Munkájának eredményeit a m. 
kir. bányaügyi főtanácsosi címmel ismerték el 1928-ban.  
     Csak a fontosabb személyekkel, szervezetek képviselőivel szállt 
le a bányába, a Vendégkönyvben ritkán szerepel az aláírása, a láto-
gatók kíséretét inkább beosztottjaira bízta. Az országos és a helyi 
hatóságokkal való bányajárásait alább, a megfelelő helyeken is-
mertetjük, itt a feleségével és magánszemély vendégeivel való bá-
nyajárásait mutatjuk be. 
     Első aláírása az akna „felszentelése” díszes előlapjának utolsó 
sorában látható, kezdetben általában csak „Dr. Jičinsky”-t írt. Alig 
hihető, hogy 1925. február 23-án „Wertheimer Lajos D.G.T. vezér-
igazgató”, Schőngut, a tervezés vezetője, Bergl Mór és Gordon 
Rascǔ kíséretét másra bízta volna, feltehetően csak nem ragaszko-
dott a személyes aláíráshoz. A nyitólap kivételével ez volt az egyet-
len, fényképpel és díszes kerettel ellátott bejegyzés az aknaszente-
lés előtt. 
     1925. október 13-án a DGT vezérigazgatóját nejével, Emma 
Wertheimerrel és Erzsi von Bálványival, egyik helyettesének nejé-
vel kísérte a bányába Straka Vilmos bányamérnök kalauzolásával. 
     1927. okt. 19-én Gordon Roscǔt, az akna avatás előtti egyik 
utolsó látogatóját, Châtel Vilmost, Sávolt Jánost és egy további 
vendégét, valószínűleg korábbi munkatársait kísérte a bányába.  
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     1929. VI. 3-án Jičinský látható a fényképen a prágai Patočka 
mérnökkel, két leányával, Ida és Karla Patočkával, de nincsenek 
bányajáráshoz beöltözve, az üzem külszínén fényképezhették őket 
az akna kitolási oldalán.  
     Több vendéget kísért a bányába Jičinský feleségével, aki sze-
mélyes kapcsolatai révén nélküle is többször kísért a bányába cso-
portot, általában Straka Vilmos főmérnökkel.9  
     1925 júniusában „G. [Gisa] Jičinský”-vel, Hilda és Maria Jo-
binnal, a Littke-gyár francia pezsgőmesterének leányaival, Fanni 
és Gerti Naredivel (francia hölgyvendégek, tolmácsok a Jobin-lá-
nyok?), Sikoránéval és két további hölggyel szállt le a bányát meg-
mutatni.  
     1926. nov. 26-án ugyancsak nejével és 7 hölggyel, köztük Epi 
Fürsttel, Marthe Sikorszkival és Lisl Mayerrel járták meg a bá-
nyát.      
     Felesége 1927. VII. hó 8-án Vera lányával, Sikora Gyulánéval, 
Szeép Zoltánnal, a kőbánya mérnökével, 4 vendég férfival és egy 
hölggyel látogatott le a bányába. 
     1927. nov. 9-én feleségével magas rangú katonatiszteknek és 
két hölgynek mutatták meg a bányát. Az aláírók: Vogt Waldemár 
altbgy. és neje, ifj. Littke Józsefné, Barkóczy Béla ezds., Zalán Ta-
más, Strjanov és egy további altbgy. 
     1928. IV. 3. Gisa Jičínský férje testvérével, Laurával, Stenge 
Flórával és Blaschek Aladár igazgatóhelyettessel járták be a bá-
nyát. A fotón a hölgyek köpenyben, csuklyával, kezükben benzin 
biztonsági lámpával láthatók! 
     1929 nyarán nejével, aki itt „Gisa Jičinska (Kibila)”-ként írt 
alá, Zupancsics Vilmossal, a Pécsi Zeneiskola igazgatójával és ne-
jével, Farkas Lenkével, valamint a kísérő Straka Vilmossal száll-
tak le a bányába. 
                                                 
9 A Jičínský-család: Jaroslav egyik testvére, Laura, a neje, Giza Spott. 

Gyermekeik: Jarmila, férje ing. Antonín Fingerland (J. az erőmű léte-
sítéséhez gépész szakemberként hozta magával, majd házasként Brnó-
ba költöztek, honoris causa diplomával egy német cég leányvállalatá-
nak igazgatójaja lett). Vera lányának férje Prokop Laichter; fia dr. ing. 
Jaroslav junior, neje Vlasta Nováková. 
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     1929 nyarán Vlasta Jičinska szerepel az ifjú ing. Jaroslav Ji-
činskývel védőköpenyben és csuklyában a szállítószemélyzet mel-
lett.   
     1930 nyarán: Vera Jičinska és férje, Prokop Laichter társasá-
gában Otto Penizek és egy további vendég látogatta a bányát. 
     Jičinský 1930-ban újabb fejlesztési javaslatot nyújtott be a DGT-
nek, de a rossz gazdasági helyzet miatt terveit nem fogadták el, s 
1931 januárjától nyugalomba vonult.10  

 
A Zsolnay-család 

 
     A Jičinskýékkel jó viszonyban lévő Zsolnayak többször is meg-
látogatták a bányát, az első alkalommal 1923. augusztus 23-án – 
amikor még nem fotózták a vendégeket –, a Vendégkönyv egy tel-
jes oldalát elfoglalták az aláírásaik. Zsolnay Vilmos egyetlen, már 
súlyos beteg fiának, Miklósnak nem lévén gyermeke, a Zsolnay 
név továbbvitele és a gyár jövője érdekében adoptálta két nővéré-
nek gyermekeit. A tervezőművész Teréz Mattyasovszky Jakabhoz, 
a gyár részére agyagkutatást végző geológushoz ment feleségül, a 
Münchenben festészetet tanult Júlia a lengyel pasinai Sikorszki 
Tádé tervező építészmérnökkel kötött házasságot, így alakult ki a 
család Mattyasovszky–Zsolnay és Sikorszki–Zsolnay ága. A köny-
nyebb áttekinthetőség miatt nem az aláírások sorrendjében, hanem 
a családfának megfelelően ismertetjük családtagok aknalátogatá-
sait. 
     Mattyasovszky-ág: Gilliné M.–Zsolnay Teréz és férje, Francis-
co Benvenuto Gilli, M.–Zsolnay László és neje, Sikorszki Márta, 
M.–Zsolnay Margit, az olvashatatlan keresztnevű aláíró a családfa 
szerint csak Tibor vagy Zsolt lehet. A Sikorszki-ág: S.–Zsolnay Jú-
lia és férje, kopaszinay Sikorszki Tádé, Szilassy Károly és Károly-

                                                 
10 A továbbiakban a přibrami Bányászati Főiskolán a bányaművelési tan-

szék vezetője. Tevékenységének 1939-ben, az Anschluss után a cseh 
főiskolák bezárása vetett véget, szakértői munkásságát azonban foly-
tatta. 1954-ben Vereckei Lajos pécsi bányaigazgató meghívta Pécsre, 
de nem kapott útlevelet. 
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né S.–Zsolnay Júlia, S.–Zsolnay Miklós. A Zsolnay-család aláírói-
val együtt szerepel még princesse és princ Matchabelli és Kirner 
Rafaella.11  
     1928 nyarán a Nagy Lajos Gimnázium két diákja, a 16 éves 
Mattyasovszky–Zsolnay Miklós és 15 éves öccse, Péter Dr. Her-
bert Schreǔer abban az évben diplomázott francia jogásszal volt 
bányajáráson, akit a két fiú francia nyelvtudásának tökéletesítésére 
fogadott a nyárra apjuk, M.–Zs. Tibor. 
     A M.–Zsolnay-család Gilli rokonságának Pécsre látogató tagja, 
az éppen várandós Vera G. Roberts S.–Zsolnay Miklóssal és nejé-
vel látogatta meg a bányát (1929. XI. 2.) a képet alá nem író Stra-
ka főfelügyelő kíséretében. A jó humorú vendég a neve alá odaírta: 
„Baby Roberts”, és mellé egy pólyást is rajzolt. 

 
Bányamérnök-hallgatók tanulmányi kirándulásai 

 
     A Vendégkönyv harmadik oldalán „vegyes” látogatók kétoszlo-
pos, folyamatos aláírásai között egyszerűen: „1923. VI. 9. A sop-
roni m. kir. bányamérnöki főiskola III. éves bánya- és vaskohó 
mérnök hallgatóinak tanulmányi kirándulása” résztvevői szerepel-
nek. Az első két névre tekintve a hallgatók pajzán, de a nótás han-
gulatban is mindig tisztelettudóan énekelt „professzor-nótája” jut a 
Sopronban és Miskolcon végzett mérnökök eszébe. „Elől megy a 
Boleman, juppejdé, juppejdá, elektromos /… / utána megy Vitális, 
ki a szél … / juppejdé, juppejdá!”   
     Komolyra fordítva a szót, „Boleman Géza / Dr. Vitális István 
főisk. r. tanár”, már Selmecen a fizika-elektrotechnika, illetve a föld-
tan-teleptan tanszék professzorai voltak.12 Az oktatók közül „Pat-

                                                 
11 Az 1917-es októberi forradalom miatt Pécsre menekült orosz hercegnő 

és fia, aki 1945 után tolmácsolt az orosz városparancsnoknak. A Kana-
dából Pécsre visszatelepült Mattyasovszky-Zsolnay Miklós közlése az 
ifjúkori bányajárás francia nyelvtanárának bemutatásával együtt. Kir-
ner Raffaella személye neki is ismeretlen volt. 

12 Dr. Vitális István professzor telepítette át 1919-ben Selmecről a M. 
Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Akadémia még menthető ingósá-
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tantyús Imre főmérnök / Dr. Boda Antal bányamérnök-geológus / 
Földes Lipót bányafőmérnök” szerepel még. Három fémkohász-, 2 
vaskohász-, 14 bányamérnök-hallgató mellett öt fő nem közölte 
szakját. 
     Nem lehet véletlen, hogy dr. Walek Károly, a főiskola mennyi-
ségtan tanszékének pécsi születésű vezetője még a nyár folyamán 
magánemberként nejével meglátogatta a Szent István-aknát.13  
     A lap tetején kétoldalt szalagos lombkoszorúban a bányászjel-
vény, alatta: „A m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
IV. éves bányamérnök hallgatóinak tanulmányútja 1926. V. 16-20. 
Réz Géza főisk. r. tanár. / Tettamanti Jenő főisk. r. tanár e. i. rek-
tor. / Finkey József főisk rk. tanár / Falk Richárd. gm. főisk. tanár-
segéd. / Esztó Péter okl. bányamérnök”.14 Az ismert nevek alatt a 
húsz bányamérnök-hallgató aláírása15 olvasható. Az oldal kb. utol-
só harmadában, kétoldalt makkos tölgy ornamentika között ekkor 
már látható a csoport képe, világos vászon védőköpenyben, csuk-
lyával, tehát poros munkahelyet nem látogattak. 
     A Tanácsköztársaság után az ország bányászai körében nagy 
volt az értelmiségellenesség, ezért a főiskola gyakran szervezte ta-
nulmányútjait a DGT pécsi és a magyar állam tatabányai és kom-

                                                                                                    
gait Sopronba. Nevéhez fűződik 1919 után a hazai kőszénkutatás meg-
indítása. 

13 1909-1949: a mennyiségtan, 1949-1952: a matematika professzora. 
(*Pécs, 1878. IX. 13. – †Sopron, 1952. IX. 3.) Sok neves látogató ese-
tében a férj természetesen a neje után írta alá a Vendégkönyvet. 

14 A Selmecről 1919-ben Sopronba települt Akadémia 1919-1934-ig Fő-
iskola címet viselt. 

15 Közülük utóbb ismertebbek: Maderspach Béla a DGT terv- és statisz-
tikai osztályának vezetője; az 1927. IV. hó 1.-én bányamérnök-gya-
kornoknak a DGT-hez helyezett Rihmer László (Pécsbánya), Konrád 
Ödön (Szabolcs) és Mihalics Imre (Vasas). Rihmer László 1931-1935-
ig az István-aknán, 1939-1948 között a miskolci, majd a pécsi bánya-
kapitányságon működött, 1948-ban koncepciós perben 10 évre ítélték, 
1952-től Komlón biztonsági mérnök. Konrád Ödön a minisztériumban 
a bányamérés országos vezetője. Mihalics Imre Vasason főmérnök 
1952-ig. 
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lói üzemeibe. Jelen emlék a tatabányai-mecseki tíznapos bányamű-
velési és bányagéptani tanulmányút befejező programja volt. Tet-
tamanti Jenő rektor, a bányagéptan professzora a főiskolát Sel-
mecről Sopronba áthelyező rektornak, a bányaművelés professzo-
rának, Réz Gézának16 a búcsúztatása alkalmából jelent meg a me-
cseki bányákban. A Szent István-akna meglátogatása előtti estén a 
komlói kincstári szénbányánál ünnepélyes, megható szakestély 
keretében búcsúztatták a nyugdíjba vonuló híres „selmeci” pro-
fesszort. Utoljára ennek az évfolyamnak adta elő a III. évben a bá-
nyaműveléstant, a IV.-ben már Esztó Péter oktatta őket erre a tan-
tárgyra.17 A tanszék élére a Főiskola Tanácsa Szoboszlay Kornélt 
javasolta az első helyen.18   
     1928 tavaszán a főiskola harmadik, aláírásokkal dokumentált 
látogatása alkalmával nem készült csoportkép, a bejegyzések fölé 
ismeretlen keleti jel és írás került, majd „EMIN BEY ZÁDE / 
MEHMED RASSIH / ETUDIANT DE L’INGENIEUR DES MI-
NES / HONGRIE – SOPRON” feliratú névjegyet ragasztottak. Az 
oktatógárda: Tettamanti Jenő, Finkey József ismert professzorok 
után dr. Vendel Miklós, az ásványtan-földtan és Esztó Péter, a bá-
nyaműveléstan tanszékről. A hallgatók közül Mehmed Rassich bey19 
mellett Kerekes Árpád, Maress Zoltán20, Pokker Jenő, Vörös La-

                                                 
16 Leánya, Kosáryné Réz Lola selmeci témájú kis- és folytatásos regé-

nyek írónője, unokája Kosáry Domokos, az MTA elnöke volt.                          
17 Dr. Rihmer László: Egy magyar bányamérnök 50 évi küzdelme a bá-

nyászok boldogságáért. 
18 Szoboszlay Kornél a Szent István-aknán rendszeres bányajárást igény-

lő munkájáról 1923-ban lemondott, egészségének az I. világháborúból 
eredő megromlása miatt. A Frölich és Klüpfel Bányászati Mélyépítő 
Vállalat műszaki igazgatóságáról a bányászatot irányító pénzügyi kor-
mányzat 1926. IX. 5.-én nevezte ki a tanszék élére rendkívüli tanár-
nak, Sopronban megteremtette a bányaművelés oktatásának feltételeit, 
a Pécsett bányajáró évfolyamot szeptemberben már ő szigorlatoztatta 
bányaművelésből. 

19 A Magyar bányamérnökök 1876-1999 szerint 1931-ben diplomát „bey” 
helyett „Effendi”-ként szerzett. 

20 A DGT támogatásával 1896-ban alapított (azóta többször átnevezett), 
középszintű vezetőket képző pécsbányatelepi Bányaiskolát 1942-ben 
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jos, Hart Henrik, Bagó Ferenc, Bíber Kálmán, Bakonyi József és 
még két hallgató aláírása szerepel. 
     1933. II. 12-én „Esztó Péter főisk. ny. rk. tanár / Falk Richard 
adj.” és egy Schmider nevű, már okl. bm. vezetésével 11 hallgató 
látogatta meg a bányát, köztük „Jávor Alajos, Bubics György, Len-
gyel Zoltán, Beregi Gábor, Gedeon János, Vanger Sándor …” 
     „A m. kir. József Nádor Műegyetem IV. é. bányamérnök-hallga-
tóinak tanulmányútja. Szent István akna 1938. V. 28.”21 Tettaman-
ti és Finkey József korábban bemutatott egyetemi ny. r. tanárok 
mellett újra szerepel Esztó Péter, a mai idősebb, nyugdíjas gene-
ráció kedves soproni professzora, már ny. rk. tanárként. A hét hall-
gató közül elsőnek Tettamanti Tibor írt alá, olvasható még Ko-
rompay Viktor neve. 
     1938. szeptember 13-án a Krakkói Egyetem Bányamérnöki Ka-
rának 25 hallgatója (csak 21 aláírás) járt a bányában Stanislaw 
Skoczylas professzor vezetésével.   

 
Katonai akadémiák, katonaság 

 
     1924. augusztus 11-én a „Ludovica Akadémia” IV. évfolyama 
látogatott a Szent István-aknára Stirling László őrgy. és Almásy 
Pál, Csukás Kálmán, Philippovich László, Wicsny Károly alezre-
desek vezetésével. További tíz tiszt és húsz hallgató írt alá a bá-
nyajárás után. 
     „A m. kir. honv. Ludovika Akadémia IV. évfolyamának tüzér és 
híradó akadémikusai” 1926 tavaszán látogattak Pécsre, természe-
tesen szerepelt programjukban a bányajárás is. Veseő László őr-
nagy után 34 akadémikus írt alá, fénykép nem készült róluk. 
     1930 júliusában a Zrínyi Miklós Akadémia I. évf. A. és B. osz-
tályának 75 hallgatója jegyezte be a nevét kiszállás után a Vendég-

                                                                                                    
áthelyezték Nagybányára. 1944-től Maress Zoltán igazgatósága alatt 
működött Pécsett, utolsó nevén a Cséti Ottó Bányaipari Technikumtól 
vonult nyugdíjba 1970-ben.      

21 A M. Kir. Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola 1934-1949-ig a budapesti 
M.  Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, 
Kohó- és Erdőmérnöki Karává „degradálódott”. 
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könyvbe vitéz Nyírő Péter és Sterbel Kornél századosok vezetése 
alatt. Fénykép itt sem készült. 
     „A m. kir. … tiszti csoportja”, 4 százados és három hadnagy 
1933. X. 27-én látogatta meg a Szent István-aknát.   
     „A m. kir. Kinizsi Pál honvéd csapat altisztképző intézet 25 hall-
gatója nevében is ’Jó szerencsét’ kíván” olvashatatlan névvel egy 
őrnagy 1939. IV. 26-án. 
     Az 1930-as években még több katonatiszti csoport tett látoga-
tást a bányában, általában 9-10 fő, 1-1 alezredes, 2 őrnagy, száza-
dosok, de szinte minden alkalommal írt alá velük egy-egy főhad-
nagy, egy alkalommal az ezredorvos is. 
     A Ludovika Akadémia fogatolt vonat szakasza részéről báró 
Pongrácz Imre ales., egy szds. és 22 aks. (akadémikus) látogatta 
meg az aknát 1944. VII. 6-án.  
     1923.VII. hó 23-án Kovács Károly századossal 7 főhadnagy és 
5 hadnagy szállt le a bányába. 
     Azonosíthatóan pécsi látogatók csak 1932-ben, de ekkor két al-
kalommal voltak. Február 27-én: Csethe István főhdgy,22 Abrud-
bányai Aladár, ???, Barna Tamás hdgy.-ok és Polányi László kp. 
(karpaszományos).  
     Fénykép helyett a levegőben tussal rajzolt repülőgép, a tájon az 
aknatorony és egy táróbejárat előtti csillesor alatt: „A pécsi repü-
lők meleg szeretettel üdvözlik bányász bajtársaikat. Szerencse fel! 
1937. augusztus 7-én”. Két százados és két zászlós mellett hárman 
nem írták ki rangjukat. 
     1938-ban meglátogatta a bányát Vitéz Dömötör János tábor-
nagy, vitéz Tanító Béla ezredes, a m. kir. „Béla király” 8. honvéd 
gy[alog] e[zred] parancsnoka és vitéz Vittay Béla őrnagy.  
     A sok tiszti csoport után végül 1943. III. 18-án megjárta nem a 
bányát, hanem az üzemet vitéz Nagy Vilmos m. kir. honvédelmi mi-
niszter, br. Temesy Béla őrgy., a 4. honv. ker. parancsnoka Niko-

                                                 
22 Csethe István főhadnagy vezette a szolgálat alól felmentett bányászok 

katonai kiképzését a bányát látogató beosztottjaival. Vasasi vájárok 
büszkén újságolták az 1960-as (1970-es?) években Csethe András bá-
nyamérnöknek, hogy édesapja vezetése alatt ismerkedtek meg a kato-
naélettel. 
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lits Mihály főispán kíséretében, mikor az Anschluss után a DGT 
helyett már a Hermann Göring Művek üzeme volt; virágos orna-
mentika alatt és azzal zárva írták alá a Vendégkönyvet.   
     Az egyes civil látogató csoportokban leszálló, néha egészen 
magas rangú tisztekkel – köztük sok volt a nyugdíjas – itt nem 
foglalkoztunk, ha említésre érdemes a társaságuk, az alábbiakban 
a megfelelő helyen közöljük őket is. 

 
Az egyház 

 
     1930. február 19-én fénykép, és valószínűleg bányajárás nélkül 
dr. Jičinský szokott apró betűs aláírása szerepel „Dr. Hanuy Fe-
rencz praelátus-kanonok a székesegyházi uradalom id. kormány-
zója” hatalmas lendületű írása mellett. Myskovszky Elemér főfel-
ügyelő és a „szék. egy. urad. jószágigazgató” aláírása látható még.  
     1930 tavaszán a Jézus-társasági Pius Főgimnáziumból tanáruk, 
pater Lenner József S. J. vezetésével 12 gimnazista diák járt lenn a 
bányában, köztük gr. Széchenyi Frigyes nevű is. 
     A Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának négy taná-
ra látogatta meg a Szent István-aknát 1932. VI. 24-én. „Braun Já-
cint ciszt. főgimn. tanár Pécsett / Dr. Varga Ottó ciszt. r. főgimn 
tanár / Horvát Adolf ciszt r. tanár / Jonda Keresztély ord. ciszt.”23 

 
A MÁV látogatói 

 
     A DGT 1857-ben megépíttette a pécsi Újhegy (akkor Üszög) és 
a mohácsi szénrakodó közötti vasútvonalat, az időjárás miatt csak 
időszakos szekeres szénszállítás kiváltására. A MÁV műszaki és 
forgalmi tisztviselői, vezetői szívesen látogatták a társaság magán-
tulajdonát képező Mohács-Pécsi Vasút (MPV) bányaüzemeit, kí-
váncsiak voltak a bányákra is. Ízelítőül felidézzük a saját vállala-
tukat következetesen „máv”-nak író vasutasok néhány látogatását. 
                                                 
23 Braun J. az 1940-es években már  Barna Jácint. Horvát Adolf Olivér 

(1907–2006) nemzetközi hírű botanikus, a Szent István Társulat egyet-
len élő tagjaként tette lehetővé a szervezet jogfolytonosságát 
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     1926-ban szakmai rendezvény miatt Pécsett tartózkodó 13 
MÁV vezető tisztviselő járt a bányában. „Homolka Ernő gépész-
mérnök máv. főfelügyelő / Bodonyi Károly máv. főfelügyelő / Ren-
ner Oszkár okl. gmérnök / Tóth Tibor gépészmérnök, felügyelő / 
Pap Jenő gépészm. Debrecen Máv. Üv. / Hajdú Elek gépészmér-
nök máv. főfelügyelő Szombathely / Fuchs István gépészmérnök 
máv. főmérnök Miskolci Üv. / Major Antal gépészmérnök, felügye-
lő Budapest Üv. / Öttvös Aladár gépészmérnök, felügyelő Szeged 
üzletvezetőség”. A csoportot a MÁV részéről „Keszthelyi Gábor 
gépészmérnök, főmérnök Máv üzletvezetőség. Pécs.” vezette a 
vasút, és Stadtrucker Péter MPV ig. h. a DGT részéről.     
     1929. II. 27. Farkas Géza ny. vasúti igazgató, Kertész István P. 
K. revizor Blaschek Aladárral látogatta meg a bányát, aki még 
aznap Czuppon Károlynét és férjét is elkísérte az aknába. 
     1929. III. 27-én újra bányát jártak a MÁV ugyanazon főfel-
ügyelői, felügyelői, főmérnökei, akik 1926 tavaszán már itt voltak. 
Akkor Stadtrucker Péter az MPV igazgatóhelyetteseként, most 
nyugdíjasként vezette a társaságot, az igazgatóságot Blaschek Ala-
dár képviselte, a bányász szakmai kísérő Straka főmérnök volt. A 
fénykép alatt a látogatók aláírásai helyett gépelt névsoruk szerepel, 
ezzel azonosíthatóvá váltak a korábban olvashatatlan aláírások, 
viszont az elgépelt és hiányos nevek tisztázhatók. Hajdú „elek” 
valóban Elek, Papp hiányzó keresztneve Jenő, Major „Sándor” 
budapesti felügyelő neve „Antal” az aláírása alapján. 
     1933. VIII. 23-án Fekete Sándor, a sátoraljaújhelyi osztálymér-
nökség vezetője a nejével, két felügyelő, Csányi Ferenc városi fő-
mérnök Szegedről és Hontiák Pál mérnökhallgató látogatott Pécs-
re, és szállt le a bányába a MÁV részéről. 

 
Bányász vendégek 

 
     A könyv egyik különlegessége a felismerhetetlen aláírású bá-
nyamérnök (Ing.) német nyelvű beírása, ahol a kiszállók fényké-
pének háttere egy régi bányász témájú kép másolata:   
     „Glückauf” der schönen modernen Grúbe!  
     Ein herßliches Glückauf dem Führer Herrn Bergrat Jičinsky 
seinen tüchtigen Mitarbeitern Herrn Bergrat Sikora, Berginspek-
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tor Fényes, Oberingenieur Straka, „Glückauf” für den Beruf in fürs 
Leben für iiner (erinner?). Pécs 9 Februar 1928.”  
     1928. VII. 6. „Róth Kálmán bányafőfelügyelő / Dorog (Eszter-
gom megye) / vitéz Sághy Antal gép-i felügy. Dorog.” 
     „Tanulmányúton a vulkáni (Zsilvölgy) bányák alkalmazottai: 
Lugosi István bányaigazgató”24 és két munkatárs aláírásával. 
(1928. nov. 17-21.) 
     1941. III. 8. „Hálás köszönet a sok szép és tanulságos látniva-
lóért.” Szopornovszky Pál ny. bányaigazgató a …. biztossági revi-
zor. Három olvashatatlan aláírás, az itt szokatlan fotóval, a közép-
ső alak Sillay Vilmos.25  
     1942. „Szabolcs Rezső m. kir. bányaügyi főtanácsos, DGT bá-
nyaigazgató 40 éves szolgálati jubileuma alkalmából 1942. de-
cember 4-én rendezett ünnepély emlékére.” Az aláírók, köztük több 
egyházi személy, a bányába nem szálltak le, csak aláírásukkal örö-
kítették meg a jubileumot. Virág Ferenc püspök, Alliquander Ödön 
min. tanácsos a bányahatóság országos, Kerényi István és … Vik-
tor m. kir bányaügyi főtanácsosok a pécsi, illetve a …. bányakapi-
tányok, dr. Taksonyi János plébános, Dr. Csigi Imre püsp. levéltá-
ros, Bartinai Ferenc (pécsbányai plébános).   

 
Egyéb vendégcsoportok 

 
     Már 1923. június 27-én „A Baross Gábor26 Kör tanulmányi ki-
rándulása” címen tízen szálltak le a bányába, néhány név olvasha-

                                                 
24 Fiát, Lugosi György bányamérnököt, üzemi főmérnököt az 1948. évi 

pécsbányai sújtólégrobbanás okán koncepciós perben több évi börtön-
büntetésre ítélték. 

25 Straka Vilmos 1940-től főfelügyelő, a szabolcsi bányakerület vezetője. 
A belügyminiszter 1934. V. 22.-én 27.312./1934. III. szám alatt családi 
nevét Sillayra változtatta. I. világháborús érdemei miatt a kormányzó 
1934. június 3.-án „vitézzé ütötte és avatta.” Az istván-aknai tisztvise-
lő- és felügyeleti kar több tagja magyarosította a nevét példája nyomán.   

26 A „vasminiszter”, a Vaskapu hajózhatóságának végső megoldója, az 
ott szerzett tüdőgyulladás okozta a halálát.  
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tó csak az aláírások közül. A kör nem azonos a Baross Gábor Szö-
vetséggel, melynek ügyvezető elnöke Pécsett Angster Emil volt. 
     1925. VI. 19. „Dunahajózási Igazgatók Gyűlése”: Wertheimer, 
Gaertner 12 személyt kísért a bányába. A csoportképen kívül egy 
gőzhajó fotója bontja meg a lap ornamentikáját. 
     Az 1927. április 28-án bányát járó társaság érdekes összetételű. 
A sichtesben kiszállók élén vitéz dr. Végh Kálmán honvédelmi ál-
lamtitkár látható, mellette dr. Bayer Sándor miniszteri titkár, Ang-
ster Emil orgonagyáros, Légrády Ferenc Hangya-igazgató, Tóth 
Aladár népm. titkár, Szieberth Árpád (a pécsi) VII. cserkész kerü-
lettől, Baranyai Jenő a Dunántúl segédszerkesztője volt a csoport-
ban, Balsay Aladár vezetésével.  
     Június 20-án gróf Flugannai Kálmán és dr.Girardy István járt 
bányát a M. Kir. Kereskedelemügyi Minisztériumból.  
     1928. III. 27. Egy közel hatvanfős, feltehetően fővárosi tanár-
csoport „Damary Ármin tanár” vezetésével.  
     1930. „A pécsi távbeszélő központ személyzete 1930. április 24-
én. Solymár László m. kir. posta hiv. igazg. / Vad Jenő posta fő-
tiszt. / Csery István posta főellenör, Varga Jánosné s. tisztvő / Sza-
bó Maria s. ellenőr” után 12 postai alkalmazott kivétel nélkül jól 
olvasható hivatalnoki aláírása következik. Mindnyájan védőöltö-
zetben, a mutatós fejrevalóval. Kísérőjük „Straka” mellett Pécs-
bányáról Rihmer László és Vasasról Wietorisz Róbert bányamér-
nökök voltak. 
     Vegyes összetételű csoport szállt le a bányába 1932. VII. 27-
én, valószínű, hogy két különböző programmal, mert a csoportké-
pen nyolcan védőköpenyben láthatók. Dr. Zákó Elemér min. taná-
csos, és dr. Margitay Valér kir. kúriai bíró nejével, Riesler József 
őrnagy, Nusser Antal mecsekszabolcsi bányaorvos27 mellett tizen-
ketten nem jelezték szakmájukat.  (További olvasható név: Vetsey 
Vilma.) 
                                                 
27 Nusser Antal (1944-től Lábady A.) mecsekszabolcsi társpénztári bá-

nyaorvosként 1929-1939-ig 1118 bányász tüdejének röntgenfelvételei 
alapján elsőként vizsgálta a silicosis megbetegedést a pécsi szénme-
dencében. 1939-ben Szilikózis c. munkájával habilitált a pécsi egyete-
men, majd a belklinikán egyetemi magántanár. 
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     A bejárati lépcsőn őszi ruházatban, a másik képen, az aknaud-
varon, civilben és beöltözve egy teljes, a nevek után ítélve pécsi 
csoport látható Vadász Elemér kutató geológussal. A bányába csak 
20-an szálltak le a dátum nélkül gépelt névsor szerint.  

 
Országos Erdészeti Egyesület 

 
     „Az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak látogatása 1935. 
június 29-én.” Az OEE június 28-án Pécsett tartotta igazgatóvá-
lasztmányának rendes ülését, majd utána évi rendes közgyűlését, 
melynek fő témája az Alföld-fásítás volt. Erre a kormányzat már 
félmillió pengőt beállított a következő évi költségvetésbe. Báró 
Waldbott, az egyesület elnöke megemlítette, hogy „az utolsó ko-
ronás magyar király fia, Ottó trónörökös Őfensége, amikor Hol-
landiában néhány nappal ezelőtt doktorrá avatták, disszertációjá-
nak egyik tárgyául éppen a magyar Alföldfásítás problémáját vá-
lasztotta.” 
     Dr. Vörös Mihály tanácsnok a polgármester nevében mondott 
köszöntőjében kiemelte: „Hogy milyen mélyen gyökerezik a lakos-
ság lelkében az erdő szeretete, mutatja az is, hogy van nekünk egy 
egyesületünk, a Mecsek Egyesület, amely tagjainak számánál fog-
va is messze kiemelkedik a hasonló egyesületek köréből. Hogy az 
egyesület mit tesz, azt akkor látjuk, ha felmegyünk a pécsvidéki 
erdőkbe és hegyekbe: ott látjuk a sétautakat, pihenőket, emlékeket, 
turistaházakat, amely mind az egyesület munkáját dicsőíti.”     
     A közgyűlés jegyzőkönyve 152 megjelentet sorol fel név sze-
rint, ezután „…és sokan mások” olvasható28. A helyi OMBKE és a 
DGT képviseletében a már magyarosított nevű Balsay Aladár 
bányaigazgató, egyesületi alelnök vett részt a közgyűlésen, amely 
után még meglátogatták a Zsolnay-gyárat.  

                                                 
28 Részt vett: gróf Benyovszky Móric, a siklósi vár ura, gróf Biedermann 

Imre, a jkv.-ben tévesen herceg (hr.), Fás János (Holczból magyaro-
sítva), Illyés Károly, Marth József pécsi, Rada Antal zobáki erdőmér-
nök.  
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     A másnap délelőtti abaliget-környéki erdei kirándulás után „a 
hagyományos összetartozás jegyében megviziteltük a bányász kol-
legákat is szent István-bányatelepen.” A látogatókról két fénykép 
is készült, az egyik az érkezéskor az üzem bejárati lépcsőjénél, a 
másik az akna kitolási oldalánál, a húsz leszálló védőruhába öltöz-
ve, a többiek az üzem külszínét tekintették meg. Néhány tapaszta-
lat a látottakról: „Itt még több fürdőszoba van, mint a kollégium-
ban nálunk, /… / (Csekély 1300 ember fürödhet egyszerre!) A kol-
legák egy része csigalépcsőn indult neki a 42 méteres toronynak, 
de mire felértek, keringett velük a világ. Lefelé inkább liften jöttek, 
de az sem volt barátságos, mert egyik oldala rácsból volt. Mikor 
leértünk, megszólal egy duna-tiszaközi bajtárs: – Ez sé való ám 
röndös embörnek!”29  
     A Vendégkönyvet 62-en írták alá, közöttük már hölgyek is sze-
repelnek. A keszthelyi Pflanczer Jolán után másodikként a pécsi 
Beőthy Éva30 írt alá, pécsi még Fás János (Holcz-ról magyarosít-
va), Marth József, Rada Antal zobáki. Délután sikondai program, 
harmadnap a siklósi vár megtekintése után Harkányfürdő követke-
zett … 

 
Közhivatalnokok 

 
     1923 nyarán „ifj. Kétly (Kélti?) Károly dr. / Speidl Bódog / Síp-
ter Dezső dr. / Dr. Sasy Nagy Imre” látogatta meg az épülő, fejlő-
dő bányát a bányahatóság részéről, nem tudni, hogy hivatalos, ha-
tósági bejárás keretében-e.     
     Ismert hivatalos személyek tekintették meg a Szent István-ak-
nát 1928. március 22-én. „Palásy (Balásy?) Antal p. ü. minist. ál-
lamtitkár.31 / Kováts Zoltán (pécsi) pü. igazgató / Dr. Michnay Ár-
pád bhnál [bányahatóságnál] főtanácsos / Dr. Sasy Nagy Imre m. 

                                                 
29 Erdészeti Lapok, 1935. július. Jegyzőkönyv. Apróságok a pécsi köz-

gyűlésről. 
30 A Törvényszéki Orvostani Intézet professzorának leánya, nem tudni, 

hogyan került a társaságba. 
31 A pénzügyminisztérium a bányászat főhatósága volt. 
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kir. bányahatósági főtanácsos [pécsi bányakapitány] / Tassonyi 
Ernő m. kir. bányahatósági tanácsos / Kerényi István m. kir. bá-
nyahatósági tanácsos [pécsi bányakapitány h.]” „Dr. Jičinský Ja-
roslav m. kir. bányaügyi főtanácsos és Blaschek Aladár”32 kísére-
tében látogattak a föld alá. 
     1926. „A pécsi kir. ügyészségnek a Szent István aknánál április 
hó 16. napján megtartott tanulmányi kirándulása alkalmával együtt 
töltött rövid, de annál kellemesebb órák emlékére.” Dr. Szapáry 
József kir. főügyész, vitéz Felszeghy János, a kir. ügyészség elnö-
ke és hat kir. ügyész. 
     1928 májusában „A Magyarországi Kir. Közjegyzők Országos 
Egyesülete ezidei – második – vándorgyűlését Pécsett tartotta. /…/ 
előkészítését Madarász István dr.33 a vendéglátó pécsi kamara fá-
radságot nem ismerő, közszeretetben álló elnöke személyesen vé-
gezte…” (a családtagokkal együtt mintegy 130 személy). A „Ná-
dorban” rendezett ismerkedési vacsora után „az estélynek igazi fé-
nyét szép hölgyeink adták.” A közel 20 feleség mellett négyen le-
ányukat is magukkal hozták, az éjszakába messze benyúlva ma-
radtak együtt.  
     28-án, Pünkösd vasárnapján reggel ünnepélyes szentmisén 
vettek részt „a régi török mecsetből átalakított belvárosi plébánia 
templomban, ahol az énekkar Nagy Vazul cisztercita tanár szere-
tetreméltó figyelmességéből szebbnél szebb régi magyar, egyházi 
énekeket adott elő.” A vándorgyűlésen 79 közjegyző, 14 közjegy-
ző-helyettes, köztük egy közjegyzőjelölt vett részt.  
     Ebéd után meglátogatták „a legtisztább korai román stilben” 
restaurált székesegyházat, a „dóm előtti keleti obeliszk tövében 
feltárt ó-keresztény sírkamrát (katakombát), amely a maga nemé-
ben Olaszországtól eltekintve egész Európában párját ritkítja. /…/ 
… a belgyógyászati klinika telkén lévő, Gróf Nesselrode püspöktől 
1720-ban török mecsetből átalakított Szent János kápolnát … /… / 
                                                 
32 Jičinskýnek két bányaügyi tanácsos helyettese volt, Blaschek Aladár 

bányamérnök, az 1930-as években Balsayra magyarosítva, és oroszi 
Bálványi Endre ny. tábornok (neje több alkalommal is megjárta a bá-
nyát hölgyvendégek kísérőjeként). 

33 A kir. közjegyzők öt kamarájának felsőházi képviselője. 
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az egyetlen mecsetet, amely a pécsi 12 közül egész épségben látha-
tó 27 méter magas minaretével együtt fennmaradt. – A minaret 
csúcsán, épen úgy, mint a belvárosi templom kupoláján is még min-
dig ott ékeskedik a félhold a kereszttel, intő szimbólumaként a ré-
gen leviharzott zord időknek.” 
     29-én, Pünkösd hétfőjén, „mivel a közgyűlés munkaprogramját 
az előző napon már kimerítette… /… / Délelött a Dunagőzhajózási 
Társaság Mecsekszabolcs község határában lévő Szent István-
aknájához rándult ki…” az 58 tagból – köztük hét feleségből – ál-
ló társaság.  
     „A legmodernebb elvek szerint épült és felszerelt, Európa-szer-
te párját ritkító, külsőre is rendkívül impozáns szénbányatelepen” 
a csoport két részre oszlott. Az egyik a bányatelep épületeit és jó-
léti intézményeit tekintette meg, a vállalkozó szelleműek Szikora 
tanácsos vezetésével a bányába ereszkedtek le. Előtte „… toilette-
et kellett csinálniuk,” ruhájuk fölé „kék, részben hófehér nadrágot 
és munkás köpenyt kellett ölteniök, fejükre pedig sapkát, illetve 
cowboy-szerű kalapot nyomtak. /… / marcona alakok, zordon basi-
bozukok kerültek ki az öltözőből, akik között a társaság hölgy tag-
jai, mint lantos Bob hercegek csapongtak s egy bájos jelenség kö-
zülük rögtön el is nyerte a ’bánya-csibész’ cím és jelleget. Végeze-
tül mindenkinek egy-egy bányalámpát is nyomtak a kezébe s eme 
félelmet gerjesztő előkészület után már indult is az első transport a 
400 méter mélységű…” aknába. „…a másodpercenként 9 m sebes-
séggel haladó 1200 lóerős villanyos hajtóerőre berendezett / … / 
szállítógépek nem a fölszínen állanak, hanem közvetlenül az aknák 
felett a vasbetonból épült 40 méter magas aknatoronyban, a föld 
felszíne felett 29 méter magasságban vannak elhelyezve.” 
     Ünnepnap lévén munkaszünet volt, de „Megtekintettük a lent a 
föld gyomrában működő bányavasút berendezését, a síneken guru-
ló temérdek csillét, az azokat vontató s a bányalég robbantásának 
elkerülése végett nem gyúlékony anyaggal, hanem sűrített levegő-
vel működésben tartott mozdonyt, a bányavizek kiszivattyúzására 
szolgáló hatalmas szivattyútelepet és egyéb berendezéseket. /… / 
…ismét Isten szabad ege alá kerülve, megtekintettük a telep impo-
záns gépházát, a mentő és higiénikus felszereléseket, majd pedig a 



 78 

sok emóció okozta farkasétvággyal a Dunagőzhajózási Társaság 
részéről pazar vendégszeretettel nyújtott hideg buffethez teleped-
tünk le, /… / s a vendégkönyvet is aláírván /… / a városba tértünk 
vissza.”34 A további célpontok Máriagyüd, Siklós és Harkány vol-
tak. 
     Kis csoport ugyan, de 1930 májusában leszállt a bányába Bee 
Oszkár legfőbb állami számvevőszéki tanácsos titkárával, Dr. Fá-
bián Aladárral és egy tanácsosával, az aláírásokhoz fotó is ké-
szült. 
     1940. X. 12. Müller Gyula m. kir. kormányfőtanácsos az Ipar-
ügyi Minisztériumból Felkai Aurél min. főmérnökkel látogatta meg 
a bányát. 
     Virágos ornamentika alatt és azzal zárva: „1943. III. 18. vitéz 
Nagy Vilmos vezérezredes m. kir. honvédelmi miniszter / Nikolits 
Mihály főispán / dr. Temesy Béla őrgy. 4. ker. pk.”, a miniszter tit-
kára és még három személy. 

 
Egyéb magánszemélyek 

 
     Az aknaavatás előtti időszak néhány érdekes látogatóját is meg-
említjük. 
     Már 1923. május 19-én „Margaret Domaille / Thomas Doma-
ille” ismeretlen, feltehetően francia házaspár járt a bányában. „Bál-
ványi Endréné”-vel35 Helene Riegel, az észak-mecseki bányatulaj-
donos Riegel Antal bányamérnök leánya és egy idegen hölgy jár-
ták be a bányát. Dr. Osztroluczky Piroska, a pécsbányatelepi kór-
ház orvosnője egyedüli vendégként szállt le a bányába, később 
többször volt barátnői és egyéb vendégek kísérője.  
     1923. IX. 19. Schumann János postatiszt, titkár volt az egyedü-
li leszálló.  

                                                 
34 A pécsi vándorgyűlés. = Magyarországi Kir. Közjegyzők Közlönye, 

1928. I. 237-251. old. 
35 Oroszi Bálványi Endre ny. tábornok, a DGT egyik pécsi igazgatóhe-

lyettesének felesége. 
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     1924-ben Vishy Jenő; dr. Ábrányi Alajos pécsi táblabíró; Höf-
ler Pál pécsi bőrgyáros és Jánosi Engel Gyuláné, a DGT budapesti 
igazgatójának felesége, 7 további leszállóval érdemel figyelmet. 
     Az aknaavatás után: 1925. VI. 27. Dr. Schmerné, Dr. Hivert 
Dezsőné és férjük, Allé Margitka és Allé János látogatott a Szent 
István-aknára, védőruhában szálltak le. Hivertné megjegyezte: 
„Sohsem felejtem el, hogy olyan gyönyörű kosztümöm volt egy órá-
ig, ami az én kedves férjemnek egy fillérjébe sem került”. 
     1926. VIII. 26. Kolossváry Andorné (férje uradalmi erdőtaná-
csos, Árpádtető) és Kolossváry Dénesné; Dr. Szlávi Kornél (Hugó) 
és neje, Szlávi Méci; ifj. Szlávi Kornél/Kis Hugó; Győrffy Árpád 
főhdgy. a nejével; dr. Osztroluczky Zoltán, feltehetően Piroska ap-
ja látogatta meg a bányát sichtes öltözetben. 
    1928. II. 28. 17 fős pécsi vegyes női-férfi társaság szállt le, a 
hölgyek is sichtesben: Littke Kálmán és Kálmánné, Boronkay La-
josné és férje, Kacskovics Eszter és K. Gyula, Végh Ferencné, 
Szentiványi Béla, Kasza Dezső, Ram Henrik, Farkas József, Pri-
bek János, Merényi Gyula és három olvashatatlan nevű.   
     1928. VIII. 28. Dr. Osztroluczky Piroska, Donáth Gyula, dr. 
Szabó Jenő, dr. Halas, dr. Hőnig László, dr. Tóth József, dr. Szépe 
István járt a bányában. 
     1930. IV. 15. „Herceg Montenuovó Nándorné / Herceg Mon-
tenuovó Nándor / Báró Vay Frigyes / Báró Vay Hanna / Báró Vay 
Béla”. A báró címet más látogató kisbetűs „báró”-ként, sőt „bro.” 
rövidítéssel írta, itt a két gyermek is nagy „B”-vel születhetett.  
     1930-ban: 
      – Dr. Osztroluczky Piroska ugyancsak a két Stenge leány kísé-
retében a pécsbányai kórházból – dr. Kincses urológus, dr. Gáspár 
Andor fogorvos, dr. Csúcs László belgyógyász, dr. Deák Barna 
szülész, nőgyógyász, Szellő Ferenc – és a városból – dr. Szél Jó-
zsef, dr. Hartmann Ferenc, dr. Janáki Gyula, dr. Csernivich Teré-
zia, dr. Gáspár Miklós – orvosokkal Diego José de Rêge társasá-
gában járta meg a bányát. 
      – A pécsi dr. Capdebo Dezsőné, Ráth Istvánné, Köhler Gusz-
távné, Alapfy Gézáné férjeikkel, Beruk Emi és Köhler Manci társa-
ságában tekintette meg a bányát.  
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     – Dr. Rybarer József nejével, dr. Sík Jenőné (férje ügyész, a 
DGT jogásza), Szabó Béláné, Pogányné (férje mérnök Újhegyen), 
további három látogatóval szállt le a bányát megtekinteni. 

 
A Vendégkönyv utóélete 

 
     A világháború befejezése után, 1945. augusztus 2-a után fény-
kép és kíséret nélkül a lap felső sarkában „Török Júlia nemzetgyű-
lési képviselő / Kübler Jenő nemzetgyűlési képviselő”36 beírása az 
utolsó az akna felhagyásáig. 
     Sajnálatos, hogy az 1964 augusztusában Béke-aknaként felha-
gyott Ferenc József-akna párttitkára és szakszervezeti vezetője ke-
zébe került a könyv.  
     Csak a kor légkörével magyarázható, hogy az utókor számára 
értékes – de akár a megváltozott rendszerben is folytatható – do-
kumentumba belenyúltak. A nyitóoldalon a kormányzó, az akna-
szentelés oldalán gróf Zichy Gyula dr. megyéspüspök nevét több 
vonallal durván keresztülhúzták, az eltüntetési kísérlet miatt a 
püspök aláírása sem látható. A két nemzetgyűlési képviselő után, 
nevük 1949. IV. hó 7-i aláírásával, politikai tisztségük megjelölése 
nélkül, nem szerkesztve, hanem csak vonalzóval egymás alá két 
jókora ötágú csillagot, az alsó közepébe, lombkoszorú keretbe, 
alig látható bányászjelvényt rajzoltak.   
     A Vendégkönyv így megörökítette azt a kort is, szerencsére 
nem semmisítették meg! 

                                                 
36 Török Júlia budapesti varrónőt a Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 

országos listájáról 1945. VI. 24-én a Dunántúlról delegálták az Ideig-
lenes Nemzetgyűlésbe. 1945 novemberétől Baranya és Tolna megye 
választókerületben pótképviselő lett. 1946 novemberétől a lemondott 
Tolnay József helyett (akit utóbb Budapesten halálra kínoztak) behív-
ták a Nemzetgyűlésbe. – Kübler Jenő férfi-női szabó 1938-1944-ig a 
pécsi MSZDP Végrehajtó Bizottságának volt a jegyzője. Az Országos 
Intéző Bizottságban ő képviselte a pécsi és a környékbeli bányász „ifi-
ket”. 1944 decemberében a szakszervezetek képviseletében választot-
ták be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 
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     A vélt utolsó bejegyzés a DGT és az egyház korábbi kapcsola-
tának megfelelően:  
     „1993. V. 12-én, már a lezárás stádiumában megtekintettem a 
bányát. Az eddigi optimizmus sajnos hiányzik. Az 1951 óta eltelt 
idő után a még itt dolgozóknak és valamennyi bányásznak Isten ál-
dásával jó szerencsét kívánok. † Mayer Mihály püspök”, aki után 
még aláírt a püspöki titkár és a gazdasági hivatal vezetője. A válla-
lat részéről: „A bánya végleges bezárása előtti bányalátogatás al-
kalmából szomorú szívvel dr. Göndöcs István felszámoló biztos.”  
     Egy szerencsés találkozás után kialakult kapcsolat révén ma-
gyar származású édesanyjuk 2004-ben, Szent Istvánkor néhány 
napra elhozta Jaroslav Jičinský Jarmila nevű leányának ágán Prá-
gában élő dédunokáit Pécsre. A bányakapitányságon a bányászati 
kiállítás megtekintése alkalmával – az akna külszínének bejárása 
is szerepelt a programban – bejegyezhettek a kiállított eredeti ven-
dégkönyvbe (azóta Sopronba, a Központi Bányászati Múzeum 
gyűjteményébe került). Csak az anya „magyarra” fordítását közöl-
jük, a két gyermek cseh szövegét nem. „Jaroszláv Jisinszki leszár-
mazottai 2004. 08. 21 én itt jártak városban. Itt fedeztük fel, hála a 
város lakóinak hogy érdekes elődünk volt. Köszönjük a Pécsiek-
nek, hogy ilyen áldozat készen őrzik az emlékét. Fordította J. Fle-
ischmanová.” Az aláírók: „Jan Fingerland, Praha, Czehországh / 
Eva Hokrová, Praha, Česka republika”, Traj Ferenc – akinek a 
kapcsolatot köszönhetjük –, Mendly Lajos. 
     Ezzel a bejegyzéssel fejeződik be 79 év után már végleg a Szent 
István-akna 90 évvel ezelőtt megnyitott Vendégkönyve, melynek 
szereplői – a kormányzótól a párttitkárig – az eltelt évtizedek tár-
sadalmi és politikai változásait is tükrözik. 

 
Források 

 
KALOTAI László (szerk.): Pécs-Baranyai Ismertető. Pécs, 1934. 225-

325. old. 
ROMVÁRY Ferenc (főszerk.): Pécs Lexikon, I–II. Pécs, 2010. 545., 475. 

old. 
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MENDLY Lajos eddigi munkái. 

 
Adatközlők 

 
Dr. Izsó István. 
Jiřina Fleischmanová. 
Dr. Kisbán Tamásné Jáky Mária. 

 
Rövidítések 

 
BKLB = Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat (Budapest). 
PSz     = Pécsi Szemle (Pécs)  – 2012 végével megszűnt!   

 

 
 

A Szent István-akna az 1920-as évek végén. 
 

 


