
PERECES ÚJAKNA  
 

egykor, ma, és…? 
 
 
 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI ISMERTETÉS 
 

Pereces bányatelep történetének kezdete pontosan ismert. 1868. február 05-én adta ki Lónyai 
Menyhért, a Kiegyezés utáni kormány pénzügyminisztere az alapító oklevelet a Diósgyőri 
Vasgyár új helyre telepítéséhez a Garadna - Hámor völgyből. Az új vasgyár szénellátását 
voltak hivatva biztosítani Pereces-völgyben, ahová kettős vágányú vasútvonal kiépítését 
rendelték el. 
A völgyben már korábban is volt szénbányászat, a széntelepeket részletesen felkutatták. 
Erenyőben már az ipari forradalom előtti időszakban is ismertek szénkibúvások, melyeket 
néhány méter vízszintes tárna behajtásával termeltek le a mezőgazdasági munkák 
holtidejében. A Mátyás-tárna már 1830-ban indult a műveléssel. (Az alapító okirat a „felső” 
2. Mátyás-tárnáig a Pereces-völgyben írja elő a vasútépítést.) Valójában a Mátyás-tárna 12 
tárnát jelölt, az 1850-ben beindított Wiesner-tárna a Pálinkás-völgyben 7 tárnát jelölt. A 
vasgyártás céljára szükséges szénbányákat már az 1859. évi fektetési térképen jelölik, ahol 
már 21 bánya van bejelölve a diósgyőri kincstári jószágigazgatóság területén. A Baross-
Pereces-Lyukó részen az ún. I, II. és IV. sz. telepeket művelték, a diósgyőri Márta-bánya, 
Anna-bánya és az erenyői területen az ún. II. és III. sz. telepeket. 
Az alapítólevélben szerepel az utasítás a Gränzenstein alagút megépítésére is, mely 2.330 m-
es hosszával a megépítéskor (1869) Európa leghosszabb és a világ akkor harmadik 
leghosszabb alagútja volt. Sajnálatosan ma bejárata be van betonozva (az üzemelését 1974-
ben szüntették meg), így ez a védelemre érdemes műszaki létesítmény teljesen a sorsára van 
hagyva, pedig ipari világörökség lehetne. 
A perecesi bányászat nagyüzemi megteremtésére a Selmecbányán végzett 27 éves 
bányamérnököt, Joós Istvánt helyezték Diósgyőr-Vasgyárba, aki ezt a tevékenységet 
eredményesen végezte 1911-ig, amikor kinevezték az állami szénbányák igazgatójává. 
A bányatelep első beépítési ütemében, 1874-ben épült az igazgatósági épület, az építés korára 
jellemző és igen gondosan megvalósított tégla-architektúrával. Ebben az évben készültek el az 
Erdősoron a bányatelep első állami lakóházai. A 30 munkás, 3 tisztviselő, 3 altiszt családja 
részére épített lakóházak az Erdősoron ma is állnak, ugyanúgy, mint az igazgatói épület. 
Sajnos állaguk méltatlan történeti értékükhöz és kialakításuk, karbantartásuk első 120 évének 
gondosságához. 
A bányászati termelési eredmények és a közvetlenül ehhez kapcsolódó műszaki-termelési 
adatok dokumentálása mellett sajnálatosan nem sok figyelmet fordítottak a technológiát 
kiszolgáló építmények történetének megörökítésére. 
 
Ezért pontosan nem ismerjük az elhagyott igazgatói épület közelében megmaradt és 
megmentésre érdemes ipari építmények építéstörténetét. Az pontosan dokumentált, hogy a 
Diósgyőr-Vasgyár növekvő szénszükségletének kielégítése céljából újabb szénmezőt 
határoltak be, melynek feltárásához ikeraknát kezdtek lemélyíteni 1989-ben. 132 m mélyen 
vízbetörés történt egy úszóhomok rétegben, ezért a munkát csak 1901-ben folytatták. 194 m 
mélyen létesítettek rakodót az I. aknához, beállítottak két villamos szivattyút. Az akna mellé 
felépítették a gépházat, hivatalházat és műhelyépületet. A II. akna építésénél Magyarországon 
itt alkalmaztak először keszonos mélyítést és tübinges biztosítást. Ennél a perecesi Új-
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aknának nevezett létesítménynél további technikai újdonságok is voltak. A Magyar Királyság 
területén itt vezettek be először villamos mozdonyokat a föld alatti szállításra (1901-től). Az  
I. akna szintje 212 m, a II. akna szintje 210 m mélységben volt. Az ikeraknák termelése 1924-
ben szűnt meg. Egy 1900 körüli fényképen jól látható az igazgatósági épület mögött az 
ikerakna két aknatornya a kiszolgáló épületeivel. A fotón a messzebbi aknatorony helyén áll 
ma az egyetlen Perecesen megmaradt acél aknatorony. (A termelés 1905-ben érte el a 100 000 
tonnát. A fénykép ennek ünneplésére is készülhetett.) 
Az egykori Újakna (ikerakna) területén ma megtalálható egy acél aknatorony a gépházzal és 
egy transzformátorházzal, melyek mind szükségesek voltak már 1901-ben is a termeléshez. 
Sajnos a gépterem gépein már nincsenek meg a gyártói adattáblák. Az aknaszállító és 
áramátalakító gépek hasonló kialakításúak (általában Ganz-, Koepe-, Ilgner-típusúak) voltak 
az Osztrák-Magyar Monarchia egész területén, sok helyen szépen helyreállított állapotban 
láthatóak. Ezek sorába tartozik a megmaradt gépházban található gépcsoport is, melynek 
szerencsére még minden alkatrésze és kapcsolódó műszere, működtető szerkezete megvan, a 
biztonságos használathoz szükséges táblákkal együtt. A gépház építészeti kialakítása 
egyértelműen a XIX./XX. század fordulóját idézi, a gépi berendezéseik is az eredetiek, még a 
bányaüzem aknájába helyezett kasok mozgatására készültek. Az aknatorony épületében még 
láthatók a kasból kijövő csillék sínjei, fordítója, sőt az építményen kívül is a sínek folytatása a 
völgy felőli támfal mellett mindkét irányba haladva. 
A transzformátorháznak már üzemelnie kellett 1901-ben, mikor innen táplálták a föld alatti 
villamos vontatást. A vasbeton szerkezetes épület az 1920-as évek elején épülhetett fel 
jelenlegi formájában. (Az építészeti stílus és a kivitelezési technológia megegyező a DIGÉP   
 építésekor az Újgyár  villamos elosztó épületével, ami 1918–1924 között épült.) A belső 
technológiai vasbeton válaszfalak az 1960-as években épülhettek ki (anyaguk és kialakítási 
formájuk alapján) jelenlegi formájukra, amikor a jelenleg is látható villamos elosztók, 
szakaszolók, műszerek beépítésre kerültek. 
Az Újakna központi szerepe azután is megmaradt, hogy a közvetlen széntermelése megszűnt, 
ami központi jellegű elhelyezkedésének köszönhető. 
Innen történt a villamosenergia-ellátás, megmaradt a szállítóakna és a légakna funkció. 
1925-től a tárlókba végtelenített szállítógéppel dolgoztak. Az üzemi függőleges aknaszállítás 
1938-ban szűnt meg. 
A szénmező szenét előbb Baross-akna, majd Lyukóbánya felől közelítették meg és a 
kiszállítást is ezekben az irányokban végezték. A föld alatt Lyukóbánya szorosan kötődött 
Pereceshez. Nemcsak a szénmezők voltak összefüggők, de innen történt a villamosenergia 
ellátás és a levegőellátás is. 1939-ben a betömedékelt perecesi aknát, ill. tárót újból 
megnyitották az akkor mélyített új függőaknákhoz a szellőzés és a biztonsági személyszállítás 
céljára. Az akkor legkorszerűbb fejtési és bányabiztonsági módszereket alkalmazó, 1 millió 
tonna/év kitermelést meghaladó teljesítményű Lyukóbánya üzemi területeként működött az 
egykori Újbánya telephelye is, egészen 2004-ig, Lyukóbánya végleges bezárásáig.  
 
A bezáráskor még a területen állt az aknatorony fejépületével és a gépházzal, a vele 
egybeépített transzformátor (villamos elosztó) épülettel. Volt egy öltözőépület és a 
hegyoldalhoz épített garázssor, valamint egy irodaépület az igazgató épület felőli oldalon. Állt 
még a mérlegház a támfal szélére építve, de már nem volt meg a villamos elosztó épületéhez 
hozzátoldott földszintes műhelyépület, melynek csak 1 fala maradt meg. (Ezt a 
műhelyépületet már az 1970-es évek elején elbontották.) 
 
Szükségesnek látszik a telephely építéstörténetének részletesebb, alaposabb feldolgozása, 
mely még várat magára.  
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A 2001-ben 500 példányban kiadott, a "Tanulmányok Diósgyőr történetéhez" sorozat 9. 
köteteként "Pereces-bányatelep a XIX–XX. században" című kiadvány a telephely 
építéstörténetével csak érintőlegesen – az aknák nyitásának és zárásának időpontja – 
foglalkozik. Az "Új Bányamécs Baráti Kör" tulajdonában nem építészeti-műszaki jellegű 
emlékek vannak, a még meglévő dokumentumokat vélhetően már csak a Miskolci 
Bányakapitányság archívumában lehet fellelni. 

 

 
 

Pereces. A bányaigazgatóság épülete, mögötte az Újakna két aknatornya látható egy üzemi 
ünnepség alkalmából 1905 körül. 

 

A Miskolc–Pereces, Erdősor út végén, a hrsz. 35421/4 telken található Újbánya bányaüzem a 
2004. évi bányabezárás óta használaton kívüli. Lyukóbánya bányaüzem az állami tulajdonból 
való privatizálás, ill. termelésének befejezése után üzemszerűen már nem működött. 
A 2004. évi bányabezárást követően a Nemzeti Kulturális Örökségek Minisztériuma 
Műemlékvédelmi Hivatala a bánya létesítményeit védetté nyilvánította. (Ipari Örökség 
osztály, ügyintéző Váczi Piroska.) 
Azóta a telephely tulajdonosa a terület elkerítésére és őrzésére kötelezett. 
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A bányaüzem telkét felosztották, mely felosztás több szempontból nélkülözi a logikát, ill. 
annak a szabálynak értelemszerű alkalmazását, mely szerint az önálló ingatlanoknak 
közterületről megközelíthetőnek kell lennie. 
 
Az autóbusz végállomást tartalmazó közterületről (hrsz. 3542) egy aszfaltozott út ment el az 
egykori igazgató épület előtt, a volt irodaház és mérlegház között az Újbánya megmaradt 
épületcsoportjához. A volt szociális, mostani portaépület és a villamos elosztó épületből kiálló 
szárnyfal között kerítést építettek. Az épületcsoportot északról és nyugatról meredek 
hegyoldal lábazatánál épült tégla támfal határolja. 
Az épületcsoporttól délre lévő területrész (hrsz. 3542/3) kb. 6,0 m-rel van mélyebben, mely 
terület határát függőleges tégla támfal határolja. (Ennek peremére van építve a mérlegház, a 
támfalban láthatók a tárnák bejáratai is.) 
A jelenlegi telekosztás sem a terepviszonyokhoz, sem az utakhoz nem igazodik. A mélyen 
fekvő, közlekedésre alkalmatlan terület a 35421/3 helyrajzi számú területbe alaprajzilag 
ötletszerűnek látszóan bevágva a 35421/2 helyrajzi számú telken folytatódik. Az Újbányához 
vezető út teljes mértékben a 35421/2 helyrajzi számú telekhez van csatolva, melyen az 
egykori igazgatói épület, fürdő, 1 lakóház, egyemeletes irodaház, volt mérlegház áll. 
Az Újbánya épületcsoportját határoló meredek hegyoldal megakadályozza az északról és 
nyugatról való megközelíthetőséget, ezek a támfalak alkotta természetes határok jelenleg a 
telek belsejében találhatók, mint a telek belsejében felhúzott kerítés is. Így a hrsz. 35421/4 
telek, melyen az Újbánya megmaradt üzemi épületei állnak, közterületről jelenleg 
megközelíthetetlenek. Az üzemi területet a jelenlegi terepviszonyok teljesen elvágják az 
ingatlan több, mint kétharmadnyi területét elfoglaló nyugati területrésztől. 
Az ingatlanhasznosításához megoldandó a közterületről (közútról) való megközelíthetősége. 
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JELENLEGI ÁLLAPOT 
 

A volt Újbánya épületei a mélyebb szintű hrsz. 358421/3 területről nézve. 
 

 
A tégla támfal a tárnabejárattal, fölötte a mérlegházzal, háttérben a volt irodaház. 

 
A tégla támfal, fölötte a portaépület, gépészeti berendezés, az irodaépület és mérlegház. 

 
Az aknatorony a fejházzal, háttérben a villamos elosztó épület.
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A gépház belső részletei. 
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A gépház belseje. 
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Az aknatorony fejépület kívülről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A külső gépészeti berendezések. 
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Az ingatlan beépítettségét, megközelíthetőségét jelenleg az alábbi helyszínrajzi vázlattal 
jellemezzük: 

 
Az aktatorony 1901-ben, a gépház 1905-ben a villamos elosztó épület 1918–24 között, a porta 
-szociális épület az 1970-es években épülhetett. a kerítésen kívüli romos garázs-raktár épület 
eredetileg szintén az 1920-as évek elejéén létesülhetett. 
Az Újakna területén az első építmény nyilvánvalóan a támfal volt, mivel az erősen lejtős 
területen a gépház és a villamos elosztó épülete bevágásban kiképzett vízszintes felületre 
épült. Az eredeti terepszintre épülhetett az aknatorony felépítménye. Mivel egy aknatornyot 
nyilvánvalóan nem feltöltésről mélyítik, ezért nyilvánvaló, hogy a régi építmény mellett 
hosszú tégla támfal a közterülettől csak enyhe keleti lejtéssel kiképzett, mélyebb völgyszerű 
terület felől megvalósítva, szintén bevágásba épült. Lentebbi, az aknatoronytól kelet felé eső 
részen a tégla támfalban kiépített tárnabejárat látható, kb. az egykori mérlegház épülete alatt. 
Az aknából csillékben felhozott kitermelt szenet ennek a támfalnak a pereme mellett 
továbbították a mérlegház és vélhetően egy surrantó, ill. borító berendezés felé. A támfal 
anyaga a Diósgyőr-Vasgyár építéséhez a telepítés első létesítményeként megépített 
téglagyárban gyártott ún. nagyméretű tégla volt. 
A tégla támfalakon látható, hogy az építés idején a támfal mögé még nem építettek 
hátszivárgókat, a támfal által visszaduzzasztott felszín alatti vizet a téglafalban hagyott 
hézagokban („lőrésekben”) vezették ki. A támfal mögötti részen, néhány helyen raktár, vagy 
légoltalmi helyiség is be lehet építve a hegyoldalba, de ezek feltárása ezideig nem történt 
meg, egy bejárat a támfal iránytörésénél az északi részen látható a gépház mögött. Ennek 
közelében látható a támfal egyetlen jelentős törésvonala, ill. nagy megnyílású repedése, de ez 
is sok évtizeddel ezelőttinek látszik, azóta a mozgás régen konszolidálódott, nem tűnik 
veszélyesnek, vagy kijavíthatatlannak. 
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HASZNOSÍTÁSI JAVASLATOK 
 
 
Az Újbánya üzemi területén még megtalálható épületek, építmények közül az 
aknatorony a fejépületével és a gépház a villamos elosztó épülettel mindenképpen 
megtartandó! 
 
Az aknatornyok sokasága állt Borsod megyében még nem is olyan régen. Ma már egyedül ez 
az újbányai aknatorony maradt meg és emlékeztet egy, a közelmúltig virágzó, nagy tömegeket 
foglalkoztató és jelentős szociális-kulturális értéket hordozó iparágra. Az építéstörténeti 
előzményeknél említettük, hogy a bányászati létesítmények között is Pereces–Újakna jelentős 
ipartörténeti értéket képviselt az itt bevezetett technikai-technológiai újdonságok és 
bányaművelési-fejlesztési megoldások következtében. 
 
Az épületek megtartása és jövőbeni hasznosítása mindenképpen ajánlható és megoldandó, de 
nem ipari termelési funkcióval, ill. elsődlegesen nem termelhető funkcióval. Ezért az 
épületegyüttes tulajdonlása is úgy célszerű, ha a tulajdonos nem termelő, hanem az állam, az 
önkormányzat, vagy megfelelő tőkeerővel rendelkező nonprofit jogi személy, melynek 
tulajdonosi körében lehetnek természetes személyek, egyesületek, termelő vállalatok, Miskolc 
városa, B–A–Z Megye, maga a Magyar Állam valamely intézményein keresztül, és/vagy 
intézmény(ek), pl. múzeum(ok). 
Az új funkciónak olyannak kell lenni, mely hasznot is termel, de fenntartása nem a 
haszontermelés függvénye, azt biztosítja a tulajdonosi kör. 
 
Az aknatorony fejépülete csak általános belső karbantartást igényel, elsősorban belső 
berendezéseinek rendbetételével bemutatható állapotba hozhatóan. Az aknatorony természetes 
funkciója a kilátótorony. Ennek megvalósításához gyakorlatilag semmit sem kell tenni az acél 
felületek, lépcsők, korlátok festésén kívül. 
A gépház gépterében a gépészeti berendezések is helyreállíthatók bemutatható formára. Itt 
már jelen állapotban is egy ipari múzeumi kiállítótér alakult ki, hiszen a térben lévő 
valamennyi technológiai berendezés megőrzésre, helyreállításra érdemes műszaki-múzeumi 
értéket képvisel. A támfal és az épület közötti fedett-nyitott térbe nagyobb gépek, 
berendezések is kiállíthatók a bányaipar még fellelhető emlékei közül, mielőtt azok kiállító, 
ill. raktár hely hiányában teljesen megsemmisülnének.  
A gépház kiszolgáló helyiségei a múzeumi tér kiszolgáló funkcióinak (vizesblokk, iroda, 
raktár) elhelyezésére alkalmasak.  
Kiváló kiállító tereket jelentenek a villamos elosztó épület belső terei is. 
 
A második emeleti kiállítótérhez bekapcsolható a gépház lapos tetejének felülete is terasz 
funkcióval.  
A terekben nem csak gyűjtemények lennének elhelyezhetők, hanem kialakíthatóak lennének 
aktív funkciók is. A földszint kiegészíthető lehetne a szárnyfal mögötti épületrész 
visszaépítésével egy vendéglátó funkcióval. Az internet kávézó boxai adottak a földszinti (és 
III. emeleti) villamos szakaszoló-cellák közötti vékony vasbeton válaszfalak alkotta terekben. 
Természetesen ezekben a boxokban más egyéni vizuális, audio, vagy játék berendezések is 
elhelyezhetők. A szabadidő funkció vegyülhet oktató funkcióval, vagy viszont.  
Perecesen található Miskolc legnagyobb szakmunkásképző iskolája a volt vájáriskolában. 
Ezek a tanulók gyakorlati oktatás keretében dolgozhatnának a megtartandó gépészeti-, 
villamos-, technológia berendezések helyreállításán, bemutathatóvá tételén, ami számukra is 
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sikerélménnyel járhat, és vonzó lehet a helyben megtalálható szabadidő funkció is. Ezen 
túlmenően a múzeumi kiállítás is nyújt oktatási lehetőséget.  
 
Az autóbusz végállomás biztosítja a tömegközlekedési eszközzel való megközelíthetőséget, és 
itt van parkolási lehetőség is. Meg kell oldani a terület jogszerű, biztonságos és kényelmes 
megközelíthetőségét a közterületről. Ha a szociális környezet változik kedvező irányban, 
vonzó lehet egy olyan városszéli szabadidő intézmény, melyben egyaránt megtalálható a 
szórakoztató és vendéglátó funkció, a múzeumi (tudományos) funkció, az oktatási funkció, 
mely együttműködik a helyi kulturális-hagyományőrző civil szervezettel, akik itt szintén 
kaphatnak megjelenési, kiállítási lehetőséget, esetleg foglalkoztatási és/vagy klubhelyiséget. 
(A villamos elosztó épület II. és III. emeleti belső tere 111 m2, ami többcélú felhasználásra ad 
lehetőséget.) 
 
Az ingatlan hasznosításához fel kell mérni a telek területének lehetőségeit, a teljes terület 
domborzati, növényzeti viszonyait, hiszen az ingatlanra elhelyezhető és vonzóvá tehető, 
hasznot is hozó funkció nem korlátozható az ingatlan keleti, kisebb területrészt elfoglaló 
részletére, ahol a nevezetes ipartörténeti emléket jelentő két épülettömb található. A terület 
nyugati részének hasznosítása hozhat olyan hozamot, mely biztosítja a kezdetben nagyobb 
beruházási igényt képviselő múzeumi, többfunkciós épületek üzemeltetését (felújítását, 
fejlesztését, rentábilis működését). 
Megjegyezzük, hogy a hasonló létesítmények hasznosítására kiváló példák találhatók, pl. 
Csehországban, Németországban, jó példa lehet Miskolc testvérvárosában, Osztravában az a 
bányászati múzeum, mely a város szélén van autóbusz végállomásnál és kiegészül 
vendéglővel, játszóterekkel, több szabadidő funkcióval, igen látogatott, népszerű hely nem 
csak idegenforgalmi szempontból, hanem a helyi lakosság számára is. 
 
Pereces Újbánya megmaradt üzemi épületei megtartandók, megmentendők, mely szakmai, 
kulturális örökségvédelmi, városi, nemzeti érdek egyaránt.  
Ehhez olyan tulajdonos megtalálása elsőrendűen szükséges, aki az épületegyüttest tartalmazó 
ingatlant hosszú távú elképzelése, terve alapján új funkcióval megtöltve üzemeltetni akarja és 
tudja, javasolhatóan nonprofit módon.  
 
A megye utolsó aknatornyán a bánya bezárásakor a bányászjelvényt nem fordították le. 
Tekintsük ezt szimbolikusnak, annak jelzéséül, hogy a még menthető megmaradt 
épületegyüttesnek nem csak dicső múltja, hanem jövője is van.  
 

 
 

Holló Csaba 
építész- és tartószerkezet tervező, 

építésügyi szakértő 
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