
rítás miatt a Kőszénbánya és Téglagyártársulat is gyártott. A két világháború közötti 
időszaknak ez volt az egyedüli négy téglakemenoét magába foglaló, lyukas rendszerű, 
kézi szerszámmal, gyors ütemben beépíthető falazótéglája. A kőbányai téglavető csa-
ládokból két híres építész származott: Feszi Frigyes és Lechner Ödön. 

Pest—Buda—Óbuda téglavetőinek, gyárainak téglái a 3-as tablóban és a 4-es 
tabló első részében szerepelnek. Időbeli sorrendbe szedve csak a Mária Terézia által 
létesített Császári és Királyi Téglavetők (1744-től) évszámos, római és arab szám jelű 
téglái vannak. A többiek ABC-sorrendben szerepelnek, mert a téglaipar rendkívül sze-
gény szakirodalmi anyaga ezideig nem nyújtott segítséget a téglajelek többségének 
azonosításához. 

A 4-es tabló II. része a mai gyáraink néhány modern termékét mutatja be és 
szemlélteti azt a nagy fejlődést, melyet a téglaipar a modern technika kivitelezésé-
ben elért. (B—30-as blokktégla, Alfa kézi falazóblokk, Fert födémszerkezet stb.) 

A durvakerámiának besorolt, ezideig ismeretlen téglaipar tárgyi emlékei meg-
érdemlik, hogy a helytörténeti munkabizottságok körében továbbra is gyűjtsük, s e 
fontos téplaipar-történeti emlékek történeti adatfeldolgozását is elvégezzük. A Kő-
bányai Szocialista Brigádok Parkjának tervbe vett vendéglátóipari létesítménye le-
hetőséget fog nyújtani arra, hogy annak a téglaipari kiállítás felé eső oldalán már ki-
sebb költséggel legyenek elhelyezhetők a téglaipar történetét ismertető téglasorok, és 
az országos téglagyűjtés megszervezésével az Országos Szabadtéri Téglaipari Kiállí-
tás is megvalósítható legyen. 

Bízunk abban, hogy a megyei, a városi, a budapesti kerületek helytörténeti-hon-
ismereti munkabizottságainak aktív bekapcsolódása elő fogja segíteni a téglagyűjtés 
országos kiterjesztését. 

Karacs Zsigmond 
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Pécsett megnyílt az állandó Bányászati Gyűjtemény 

1977. november 5-én megnyílt a pécsi és a mecseki bányászat múlt ját-jelenét be-
mutató állandó Bányászati Gyűjtemény. Kilenc éve indult meg az az átfogó gyűjtő-
munka, amelynek eredményeképpen ma több ritkaságszámba menő bányaföld-
tani szelvény és térkép, közel kétezer tárgyi emlék és nyomtatvány alkotja a me-



cseki bányászmúzeum anyagát. Ennek a gazdag anyagnak egy részét a Janus Pan-
nonius Múzeum, a Baranya megyei Levéltár, a Munkásmozgalmi Múzeum, a Föld-
tani Hivatal, a Központi Bányászati Múzeum támogatásával a Mecseki Szénbányák 
és a Mecseki Ércbánya szervezésében és támogatásával létesített állandó Bányászati 
Gyűjteményben állították ki. A gyűjtemény helyéül a Mecseki Szénbányák volt igaz-
gatósági épületét jelölte ki Garamvölgyi János, a Mecseki Szénbányák igazgatója. 

A rendkívül hatásosan elrendezett gyűjtemény gazdag geológiai anyaga bemutat-
ja a Mecsek kőzeteit, ásványait. Külön teremben látható a bányászat szerszámainak 
fejlődése, működő aknamodell és a volt Széchenyi-akna vágatrendszerének térbeli 
alakulása. A sűrített levegős csákány úgy hisszük egyedi ritkaság műszaki emlékeink 
között, akárcsak a bányalámpák és a térképek sora. Megrázó emlékeket idéz fel az a 
lapát, amelyet egy Széchenyi-aknai robbanás ereje nyomott bele az ácsalatba. Külö-
nös látványt nyújtanak a bányamérőműszerek, de megtalálhatók itt a munkásmoz-
galom eredeti dokumentumai: a Munkás című lap egykori száma, s mögöttük felso-
rakozva a komlói bányászok hajdani kis csoportja, akik vállalták a mozgalommal 
együttjáró meghurcolást. 

A mecseki ércbányászatot is 
bemutatja ez a gyűjtemény. Meg-
ismerjük a bányanyitás korsza-
kát, majd áttekintést kapunk az 
ércbányászat fejlődéséről. A leg-
korszerűbb eljárások és mérőmű-
szerek ismertetése mellett a tör-
ténelmi visszapillantás sem ma-
rad el. Szent László kicsinyített 
hermája, az első mecseki, geres-
di ércbánya, a nagyharsányi ba-
uxitbányászat képei mind az érc-
bányászat és a MeCsek kapcsola-
tát jelzik. A Bányászati Gyűjte-
mény bemutatja az elmúlt idők-
ben kialakult bányászviseletet, 
valamint a bányászzászlók szín-
pompás csokrát is. 

A mecseki bányászati emlé-
kek gyűjtésének gondolata nem 
új. Már a múlt század végén 
volt egy gyűjtemény Szászivá-
rott, 1905-ben pedig Sztraka Fe-
renc pécsbányai igazgató intéz-
kedett a DGHT1 bécsi igazgató-
ságának felhívására az öt évnél 
régebbi eszközök, gépek nyilvántartásba vételéről és megőrzéséről. A pécsi Janus Pan-
nonius Múzeum Helytörténeti Osztálya szintén rendszeresen foglalkozott a mecseki 
bányászat emlékeinek gyűjtésével. így kerültek köztulajdonba különíböző személyi tár-
gyak, oklevelek, igazolványok, szerszámok, szobrok. A szervezett gyűjtőmunkában 
jelentős részt vállalt a fiatal bányaváros, Komló múzeuma is. A komlói múzeum ve-
zetője, a ma már nyugdíjas Kutnyánszky József műszaki tanár 1954 márciusától 1975-ig 
volt a múzeum vezetője. Ma a komlói gyűjtemény a Május 1. Művelődési Központban 
kapott helyet. Komló város tervei között azonban szerepel a múzeum helyzetének 
végleges rendezése — esetleg úgy, hogy a régi táróművelés helyén egy táró-múzeumot 
létesítenek. 

A mecseki bányászat múltját és jelenét bemutató gyűjtemény kezdeti lépés egy 
átfogóbb, állandó múzeum kialakításához. A gyűjtemény kialakításában szorosan 
együttműködő Mecseki Szénbányák és a Mecseki Ércbánya jól példázza a bányavál-
lalatok kulturális értékteremtő és hagyományőrző tevékenységét. A gyűjtemény nép-
szerűsítése egyben a bányászhagyományok továbbéltetésének új lehetőségét teremti 
meg. 

Krisztián Béla 

Működő bányamodell 
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