A Bányakapitányság székházának címlapon látható utcai homlokzati rajza
az 1970-es években készített épület-felújítási terv felhasználásával rekonstruált
eredeti látványterv

Bevezetés
A miskolci Bányakapitányság 1923-1924 években felépített Soltész Nagy Kálmán
u. 5. szám alatti székháza vagy - ahogy a korabeli sajtó elnevezte - palotája, az
első épület volt a Soltész Nagy Kálmán utca e szakaszán.
Ez az írás a korabeli híradások és egyéb rendelkezésre álló források alapján
mutatja be az épület létesítésének történetét.
Az előzményekhez tartozik, hogy a szénbányászat 19. sz. végétől megmutatkozó
gazdasági növekedésének egyik következményeként, 1911-ben bővítették a
bányahatóság szervezetét és az addig működő 7 bányakapitányság és 3 bányabiztosság mellé, a Zsil-völgyi, a mecseki és a borsodi szénmedencék bányászatának hatósági felügyeletére 1-1 bányabiztosságot hoztak létre, Petrozsény, Pécs
és Miskolc székhellyel. Az új bányabiztosságok 1911. november 1-től kezdték
meg működésüket.
A trianoni békeszerződés következtében a 7 bányakapitányságból és 6 bányabiztosságból álló bányahatósági szervezetből mindösszesen a budapesti
Bányakapitányság, valamint a pécsi és miskolci Bányabiztosságok maradtak az
ország új határain belül. A kormány ezért rákényszerült a bányahatósági szervezet
átformálására és 1922. szeptember 1-i hatállyal a két bányabiztosságot
bányakapitánysággá szervezte át, továbbá Salgótarján székhellyel egy negyedik
bányakapitányságot hozott létre.1 Az átszervezésekkel egyidejűleg merült fel
annak szükségessége is, hogy az új bányakapitányságok megfelelő elhelyezést
nyerjenek.
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A bányahatósági szervezet vázolt átalakításairól részletesebb adatok találhatók „A
bányahatóság története Magyarországon” c. munkámban (Budapest, 2019.), amely a
Magyar Elektronikus Könyvtár WEB-lapján keresztül is elérhető:
https://mek.oszk.hu/19700/19786/

A székházépítés előzményei és megvalósítása
A miskolci Bányabiztosság egy 1911. október 15-én kötött bérleti szerződés
eredményeképpen a Széchenyi utca 76. sz (ma 58. sz.2) alatti bérházban – a Royal
Szálloda (ma 60. sz.) melletti un. „Wilhelm-házban” - nyert elhelyezést. A bérleti
szerződés szerint „Weisz Vilmos miskolczi lakos bérbeadja, a budapesti
bányakapitányság pedig, az alája rendelt miskolczi m. kir. bányabiztosság
hivatalos helyiségei számára bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező Széchenyi
utcza 76. számú két emeletes lakóházának a második emeleti Arany János utczai
helyiségeit és pedig három szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba és kamara,
hozzátartozó padlás, fakamra és többi mellékhelyiségekkel együtt.”

A miskolci Bányabiztosság volt irodájának helyet adó épület egy 2017-ben
készült térképen, illetve egy 1910-ben készült képeslapon3
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Bővebben: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 8. (Miskolc, 2001) 40-44. p.
A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wilhellm-h%C3%A1z_(Miskolc)

Ezt az elhelyezés csak ideiglenes volt, a hivatal végleges székházának a Kossuth
u. 15. sz. alatti régi adóhivatali épületet szánták. Ennek az épületnek az
átalakítására az 1914-15. évi állami költségvetés előirányzott 18500 koronát4, de
az I. világháború kitörése következtében a beruházást elhalasztották. A terv
megvalósításának kérdése csak 1920-ban került újra napirendre. A Reggeli Hírlap
c. miskolci lap 1920. január 24-i száma erről a következő hírt közölte:

A döntés következtében a hivatal megfelelő körülmények között történő
elhelyezésének kérdése újra lekerült a napirendről, pedig a bérelt irodát ekkor már
„kinőtte” a Bányabiztosság, melynek létszáma a kezdeti 3-4 főről, 1918-ban 7 főre
növekedett. Erről egy későbbi sajtóhír5 is megemlékezett:

A trianoni békediktátum alapján bekövetkezett változások azonban hamarosan
elodázhatatlanná tették a székházkérdés végleges megoldását. Elsőként a Reggeli
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Állami zárszámadás az 1914-15. évre (Budapest, 1917. 166. p.)
A Reggeli Hírlap 1922. június 9-én megjelent tudósításának részlete.

Hírlap 1921. október 27-i száma számolt be a bányahatósági szervezet tervezett
átalakításáról:

A Magyar Jövő c. miskolci lap 1922. április 22-én megjelent száma már
részletesebb tudósítást közölt:

A vonatkozó jogszabály kihirdetéséről a Reggeli Hírlap 1922. július 23-i száma
tudósított:

A Reggeli Hírlap 1922. szeptember 10-i száma már részletes tudósítást közölt az
átszervezés megtörténtéről:

A következő híradás félévvel későbbről származik6:
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Reggeli Hírlap 1923. március 11-i száma

A híradást megelőző napon a Bányakapitányság helyettes vezetője az alábbi
levelet intézte Miskolc város polgármesteréhez:

A válaszra nem kellett sokáig várakozni:
„Tekintetes
M. kir. Bányakapitányságnak
Miskolcz

Hivatkozással 913. számú átiratára, tisztelettel értesítjük, hogy a város
törvényhatósági bizottsága által alakított építési szakbizottság javaslata alapján
hajlandók vagyunk a városi törvényhatósági bizottság elé oly értelmű javaslatot
terjeszteni, hogy a Miskolczon létesítendő bányakapitánysági épület céljaira a
város engedje át a Soltész Nagy Kálmán utca keleti oldalán a Zsolcai kaputól
számozott 3-ik és 4-ik telket, összesen 575 négyszögöl területet, cserében a
Kossuth utca 15. számú régi adóhivatali épületért és annak telkéért.
Ezen telekcserét a város a következő feltételekhez köti.
1. Az átengedendő városi telek Soltész Nagy Kálmán utcai homlokzatvonala
egész hosszában az utca jelentőségének megfelelő kivitelben két emeletes
épülettel építendő be.
2. Az építés a városi tanács által jóváhagyandó tervek szerint, a folyó évben
megkezdendő s az építés megkezdésétől számított egy éven belől
befejezendő.
3. Az épület a bányakapitánysági hivatal és tisztviselői részére szükséges
természetbeni lakások céljaira emelendő.
4. Az építés miskolczi iparosok által hajtandó végre.
Szíveskedjék ezen feltételeket s telekcsere ajánlatot a nagyméltóságú m. kir.
Pénzügyminisztériummal közölni s a vonatkozó döntést annak idején a
törvényhatósági bizottság határozatának meghozatala céljából hozzánk eljuttatni.
Kelt: Miskolcz thjf, város tanácsának 1923. március hó 27.-én tartott ülésén.
olvashatatlan aláírás
műszaki főtanácsos

Dr. Hodobay Sándor sk.
polgármester”7

Az ingatlan-cseréről a Reggeli Hírlap 1923. május 16-i száma is tudósított:
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A levelek eredetiben a BAZ. Megyei Levéltárban találhatók.

Az ingatlan-csere lebonyolításához azonban a törvényhozás hozzájárulása lett
volna szükséges. A minél gyorsabb elintézés érdekében ezért a Pénzügyminisztérium a csere helyett végül a telek megvásárlása mellett döntött. Az
ingatlan adásvételére hamarosan sor került és ellenértékeként 2 875 000 korona a
Pénzintézeti Központnál vezetett „szénfelár számla a széntermelés fokozására és
a széngazdálkodás megjavítására czímű folyószámla terhére” 1923. július 3.-án
átutalásra került (77.794/1923. P.M.).
A megvásárolt telek és a tervezett épület helyét az alábbiak szerint, egy 1916-ból
származó, de 1923-24-ben is valós állapotot mutató várostérkép-részleten
tüntettem fel:

Amint a térképen látható, a mai Bajcsy-Zsilinszky utca nyomvonala még csak
tervezett utcaként volt bejelölve és a Soltész Nagy Kálmán utca ettől északra eső
szakaszán sem állt még egyetlen épület sem (a térképen 63 számmal jelölt épület
- Kultúrmérnökség – is még csak terv volt ekkor). A térképen bányászjelvénnyel
bejelöltem a Bányakapitányság székházának építése céljára megvásárolt telkek
helyét. Összehasonlításképpen az utca e szakaszának mai műholdképét is közlöm,
hasonlóképpen megjelölve a bányakapitánysági palotát.

A Reggeli Hírlap 1923. augusztus 9-i száma további információkat is közölt:

Az Urbán Béla által felvázolt ütemezés azonban túlságosan optimistának
bizonyult. A Reggeli Hírlap 1923. szeptember 14-i száma a következő korrekciót
közölte:

A Miskolci Napló ugyanezen a napon megjelent száma a következőket közölte:

A reggeli Hírlap 1923. október 12-i száma újabb fejleményekről számolt be:

A Magyar Jövő 1923. november 6-i száma a versenytárgyalás eredményéről
tudósított:

A Miskolci Napló és a Reggeli Hírlap 1923. november 9-én megjelent számai
ehhez a továbbiakat fűzték hozzá:

A Miskolci Napló 19223. november 22-i száma pedig az alábbiakat közölte:

Az ősszel megkezdett építkezés 1924. márciusában folytatódott, a befejezést
azonban – amint arról a Magyar Jövő 1924. május 23-i száma tudósított – nem
várt fejlemények késleltették:

A reggeli hírlap másnapi száma már részletesebb híreket közölt:

Az ügyben Gallow Károly, a miskolci Bányakapitányság vezetője is nyilatkozott.
Ezt a Miskolci Napló 1924. május 28-án megjelent száma közölte:

Az építkezés gőzerővel folytatódott és a Magyar Jövő 1924. szeptember 21-i
száma már a hivatal beköltözéséről tudósított:

A bányakapitányság épületéről két régi fényképfelvételt ismerek. Az első 1925ben, a második 1938-ban készült.8 A székházhoz észak felől a MÁV Osztálymérnökség 1925-ben létesített épülete csatlakozik.
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Forrás: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32720155, illetve
Herman Ottó Múzeum fotótára (8552): Megai Géza felvétele.

Mindkét felvételen jól látszik, hogy az épület utcafrontján – mai állapotától
eltérően – eredetileg két kapubejárat volt. Az északi (a fényképeken távolabbi)
bejáraton keresztül juthattak az ügyfelek a Bányakapitányság földszinten
kialakított hivatali helyiségeibe, a déli kapubejárat pedig az épületben lévő hét
szolgálati lakás megközelítését szolgáló lépcsőházba vezetett. Ma csak utóbbi
bejárat létezik, mert az északi bejáratot 1969-ben befalazták és a lépcsőház helyén
is irodahelyiséget létesítettek.
Az épülethez, annak háta mögött tágas udvar csatlakozott. Ide néztek a 4-6 szobás
szolgálati lakások erkélyei. A szolgálati lakások megfelelő elhelyezést biztosítottak a Bányakapitányságon dolgozó tisztviselőknek és családtagjaiknak. A
hivatal irattárában több korabeli bérleti szerződés is fennmaradt, melyből képet
alkothatunk a szolgálati lakások korabeli felszereléseiről, pl.:
„A lakáshoz tartozik a bányakapitányság által kijelölendő egy padlástér, kettő
pincehelyiség, a nyílt erkély előtti virágos kert, majorságketrec és ól, továbbá
közös mosókonyha, vasaló helyiség, szárító padlás, közös udvar és szőnyegporoló
állvány használata. A lakás berendezési tárgyai egy drb. villamos árammérő, egy
drb. biztosító tábla, egy drb. villamos csengő reduktor, tizenhárom drb.
villanylámpa kapcsoló, 5 drb. villamos konnektor, kettő drb. villanycsengő, hét
drb. csengőnyomó, egy drb. mennyezetvilágító, egy drb. zsinórfüggő, egy drb.
ampolna, kettő drb. csillár és egy drb. húzólámpa pléh ernyővel, továbbá három
drb. perpetuum grafitozott kályha, egy drb. Jobbágykályha, egy drb. diósgyőri
vaskályha, egy drb. takaréktűzhely, egy drb. fürdőkád kályhával, egy drb. mosdó,
egy drb. kiöntő vaskagyló, két drb. closet vízöblítéssel, a vírágos kertben vízcsap,
toldalékcsővel.”
A Bányakapitányság székházával kapcsolatos a Miskolci Napló 1924. október 17i száma még egy hírt közölt:

Az épületet díszítő és az újság által hivatkozott „bányász idillt” ábrázoló sgraffitot Márton Ferenc festőművész készítette.9

A Bányakapitányság már fél éve új székházában működött, de az ingatlan
telekkönyvi bejegyzésére még nem kerülhetett sor, mert a m. kir. Kincstár és
Miskolc város Polgármesteri Hivatala között a telek adásvétel szerződésbe
foglalása még nem történt meg. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a székház
elhelyezésére szolgáló két telek utcafronti oldala – a Polgármesteri Hivatal eredetileg megszabott feltételétől eltérően – nem teljes hosszában, hanem csak mintegy
4/5 részében került beépítésre. A vitás kérdések megtárgyalása folyamatban volt,
ezért a szerződéskötés megsürgetése tárgyában 1925. március 10-én Gallow
Károly bányakapitány levélben fordult a város Tanácsához.
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Saját felvétel. A festmény eddig két alkalommal került restaurálásra.

A tárgyalások végül megállapodással zárultak, és az adásvételi szerződés megkötésére 1926. december 22-én sor került.

A telekkönyvi bejegyzés 1927. április 1-én történt meg:

A bányakapitánysági palota ma is egyik meghatározó utcaképi eleme a Soltész
Nagy Kálmán utca e szakaszának és idestova egy évszázada szolgál a
bányahatóság miskolci hivatali szervezetének otthonául. Az épület ma már védettséget élvez.

Miskolc belvárosában, különösen főutcáján egymást érik a szebbnél szebb
épületek, melyek a 19. század utolsó, illetve a 20. század első negyedében épültek.
Ezek sorába illeszkedik a bányakapitánysági palota is, amely ma a város egyik
mutatós középülete.

A székház mai utcafronti képe

